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Hukum Kuis Superdeal Milyaran 

Assalamualaikum. 

Apakah hukumnya mengikuti kuis superdeal milyaran? Karena yang saya tahu peserta setelah 

mendapatkan hadiah harus memilih apakah ingin mendapatkan hadiah lanjutan dengan 

ketentuan hadiah yang didapat hilang atau tidak meneruskannya tetap dengan hadiah yang 

diperoleh. Bukankah ini yang disebut taruhan? Terima kasih 

Wassalamualaikum. 

Risyad 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sebelum menjawab pertanyaan anda, mungkin ada baiknya kita membahas dulu masalah 

hukum undian. Sebab di dalam undian itu ada asas untung-untungan dan tentunya ada 

semacam pertaruhan. Dan dalam beberapa kasus, memang mengundi itu punya pengertian 

yang nyaris mirip dengan istilah taruhan. Tetapi sesungguhnya keduanya punya esensi yang 

jauh berbeda. 

Secara umum, sebenarnya syariah tidak melarang kita melakukan pengundian, asalkan tidak 

ada unsur judi di dalamnya. Namun ada juga bentuk-bentuk pengundian yang hukumnya 

haram. 

Untuk itu kita harus mampu membedakan mana praktek pengundian yang haram dan mana 

yang halal. 

1. Undian yang Haram 

Ada banyak bentuk undian yang diharamkan, di antaranya adalah undian yang digunakan 

untuk menentukan siapa yang menang dalam sebuah perjudian. Selain itu mengundi nasib 

dengan anak panah juga termasuk undian yang diharamkan. 

a. Undian untuk Perjudian 

Undian yang diharamkan adalah undian untuk berjudi. Sehingga pada hakikatnya yang 

diharamkan memang judinya, bukan semata-mata undiannya. 

Berjudi adalah mengundi dengan mempertaruhkan uang atau harta. Bila dalam undian itu 

menang, maka dia berhak mengambil uang lawan mainnya yang kalah. Sebaliknya, bila dalam 

undian itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. 

Praktek mengundi untuk berjudi ini tentu saja hukumnya haram, berdasarkan taujih rabbani 

berikut ini: 

ِِٓ َْٔف َّآ َأْوَثُش  ُٙ ُّ َِٚاْث َٕاِفُغ ٌٍَِٕاِط  َِ َٚ ٌُ َوِث١ٌش  َّا ِاْث ِٙ ًْ ِف١ ١َِّْغِش ُل َٚاٌْ ِّْش  ِٓ اٌَْخ ٠َْغَؤٌََُٛٔه َػ َٛ َوَزٌَِه  ًِ اٌَْؼْف َْ ُل َِاَرا ٠ُِٕفُمٛ ٠ََْٚغَؤٌََُٛٔه  َّا  ِٙ ِػ

ُُ ُٗ ٌَُى ُٓ اٌٍّ َْ ٠ُث١ِ ُْ َذَرَفَىُشٚ  ا٠َ٢اِخ ٌََؼٍَُى

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat 

dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfa'atnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ' 
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Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir. (QS Al-Baqarah: 219) 

b. Mengundi Nasib (Azlaam) 

Bentuk lain dari pengundian yang diharamkan adalah pengundian dengan menggantungkan 

nasib kepada ramalan hasil undian. Orang Arab jahiliyah biasa mengundi nasib mereka 

dengan menggunakan anak panah. 

Namun yang dimaksud dengan mengundi itu sebenarnya adalah percaya serta meyakini 

ramalan tentang masa depan. Bentuknya dengan mendatangi dukun untuk minta diramalkan 

tentang nasibnya di masa depan. Maka dukun akan memberinya berapa anak panah di dalam 

kantung untuk dipilih. Kalau ujung anak panah yang tertutup itu bertuliskan nasib baik, maka 

dia akan percaya dengan nasib baik itu. Dan berlaku juga sebaliknya. 

Istilah yang tepat untuk mengundi nasib dengan menggunakan anak panah ini adalah azlaam. 

Dan hukumnya memang haram, sebagaimana haramnya judi. 

١َِّْغُش َٚاٌْ ُّْش  َّا اٌَْخ َُِْٕٛا ِأَ َٓ آ َٙا اٌَِز٠ َْ ٠َا َأ٠ُ ُْ ُذْفٍُِذٛ ِْ َفاْجَرُِٕثُٖٛ ٌََؼٍَُى ًِ اٌَؾ١َْطا َّ ْٓ َػ ِِ َُ ِسْجٌظ  َٚاأَلْصاَل َٚاأَلَٔصاُب   

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90) 

2. Undian yang Halal 

Sedangkan bentuk mengundi yang dihalalkan adalah undian yang terlepas dari pratek 

perjudian atau ramalan. 

Contoh undian yang dihalalkan antara lain: 

a. Undian Nabi kepada Isteri-isteri untuk Ikut Perjalanan 

Merupakan kebiasaan praktek nabi SAW setiap kali akan mengadakan perjalanan, beliau 

menentukan siapa yang ikut mendampingi lewat sebuah undian. Maka setiap akan berangkat 

safar, beliau SAW pun mengundi di antara isteri-isterinya. Yang namanya keluar, maka dia 

berhak ikut mendampingi beliau SAW. Yang namanya tidak keluar dalam undian itu, harus 

rela tinggal di Madinah. 

ْٓ َػاِئَؾَح  ِِٙبَرا َأَساَد َعَفًشا َأْلَشَع َب-َػ َْ َسُعُٛي َاٌٍَ َٙا َلاٌَْرَىا ْٕ ُٗ َػ َٟ َاٌٍَ َٓ َِٔغائَِِٗسِض َٙا ,٠ْ ُّ ْٙ َٓ َخَشَج َع ُٙ َُِرَفٌك َػ١ٍَْٗ ,َفَؤ٠َُر َٙا   َخَشَج ِت

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila akan bepergian, beliau mengadakan 

undian bagi isteri-isterinya. Siapa pun yang keluar anak panahnya, maka berhak ikut beliau. 

(HR Bukhari dan Muslim) 

Undian seperti ini bukan judi, juga bukan ramalan. Meski berbau nasib-nasiban, tetapi lepas 

dari hal-hal esensial yang dilarang Allah SWT. Dan beliau SAW sebagai nabi yang diutus 

membawa syariah telah melakukannya. 

b. Sayembara Berhadiah 

Kuis atau sayembara dalam literatur fiqih disebut dengan istilah 'Ju`al' dan hukumnya boleh. 

Pada hakikatnya praktek jual adalah seorang mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa 

yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu. 
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Sayembara ini berlaku untuk siapa saja tanpa harus ada kesepakatan antara pemberi hadiah 

dengan peserta lomba sebelumnya. Dengan dasarsayembara ini, maka undian atau kuis 

dibolehkan. 

Al-Quran Al-Kariem menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as yang mendapatkan 

pengumuman tentang hilangnya gelas/ piala milik raja. Kepada siapa yang bisa 

menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. Mari perhatikan firman Allah SWT: 

َْ َُ َأَر ِٗ ُث ًِ َأِخ١ ًَ اٌِغَما٠ََح ِفٟ َسْد ُْ َجَؼ ِ٘ َٙاِص ُُ٘ ِتَج ََٙض َّا َج َْ َلاٌُْٛا  َفٍَ َِاَرا َذْفِمُذٚ  ُِٙ ََٚأْلَثٍُْٛا َػ١ٍَْ َْ َلاٌُْٛا  ُْ ٌََغاِسُلٛ َٙا اٌِْؼ١ُش ِأَُى ٌْ َأ٠َُر َُِئِر

َِا ِجْئ ُّْرُ  ِٗ ٌََمْذ َػٍِ ٌُ َلاٌُْٛا َذاٌٍّ ِٗ َصِػ١ َْٔا ِت ََٚأ ًُ َتِؼ١ٍش  ّْ ِٗ ِد َّٓ َجاء ِت ٌَِٚ ٍَِِّه  َٛاَع اٌْ َٓ َٔا ٌُِْٕفِغذََْٔفِمُذ ُص َِا ُوَٕا َعاِسِل١ َٚ  ِفٟ اأَلْسِض 

Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala 

ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: 'Hai 

kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri'. Mereka menjawab, sambil 

menghadap kepada penyeru-penyeru itu: 'Barang apakah yang hilang dari pada kamu?' 

Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat 

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 

menjamin terhadapnya'. Saudara-saudara Yusuf menjawab 'Demi Allah sesungguhnya kamu 

mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri dan kami bukanlah 

para pencuri"'. (QS Yusuf: 70- 73) 

Kuis dan Judi 

Antara kuis dengan judi memang bisa terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuahkuis yang 

pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan tertentu yang 

menggesernya menjadi sebuah perjudian. 

Maka yang membedakannya bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang 

ditetapkan oleh penyelenggarakuis tersebut. 

Sebuah kuis undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar 

sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah 

yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu 

jadilah kuis undian itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan. 

Adapun kuis-kuis yang tidak mensyaratkan pesertanya untuk bermodal uang untuk 

dipertaruhkan, pada dasarnya bukan kuis yang berasas judi. Sehingga tidak bisa diharamkan 

hanya karena ada bau untung-untungan di dalam aturan mainnya. 

Apalagi bila ada sistem 'batas aman', sehingga seseorang yang sama sekali tanpa modal harta, 

ketika mampu menjawab beberapa pertanyaan dan telah mendapat hadiah uang dengan nilai 

tertentu, berhak untuk berhenti bermain dan membawa pulang uangnya. Keberadaan batas 

aman ini makin menegaskan bahwa peserta kuis memang tidak akan dirugikan, bahkan hadiah 

yang sudah dimilikinya itu tidak akan diutak-atik oleh penyelenggara kuis. 

Namun yang masih jadi titik perdebatan adalah ketika tidak ada batas aman, karena seolah 

seorang yang sebelumnya sudah mendapat uang dengan nilai tertentu, masih beresiko untuk 

kehilangan sebagian uangnya, kalau salah dalam menjawab. Kemungkinan salah menjawab 

dan kehilangan uangnya itu oleh sebagian kalangan dianggap bagian tidak bisa terlepas dari 

judi. 

Mengingat prinsip judi itu adalah ada uang yang dipertaruhkan, bila menang dapat uang dan 

bila kalah kehilangan uang. 

Namun pendapat itu dijawab dengan argumentasi bahwa semua level pertanyaan itu tidak bisa 

dipisah-pisahkan, semua adalah satu bentuk kesatuan. Dan sebelum permainan, hal terpenting 

yang harus diingat adalah bahwa para peserta sama sekali tidak mempertaruhkan harta apapun. 
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Sehingga meski dalam dinamika permainan itu dia pernah menerima banyak uang lalu 

kemudian akhirnya kalah dan tidak jadi dapat uang serupiah pun, toh dia tidak akan dirugikan. 

Karena pada dasarnya dia memang datang tanpa modal serupiahpun juga. 

Padahal yang namanya judi mesyaratkan adanya uang yang dipertaruhkna, lalu ada yang 

menang dan ada yang kalah. Yang menang mendapat uang lebih dari yang dipertaruhan, 

sedangan yang kalah akan kehilangan uang yang dipertaruhkan. 

Sedangkan dalam kuis ini secara keseluruhan, semua peserta datang tanpa modal yang apapun 

untuk dipertaruhkan, kalau pada akhir permainan ternyata dia 'kalah' dan tidak membawa 

pulang uang serupiah pun, tidak bisa dikatakan kalah berjudi. 

Maka perdebatan antara kedua belah pihak ini bisa kita simpulkan menjadi: 

 Mereka yang mengharamkan beralasan karena seorang yang seharusnya sudah menang 

dan mendapatkan uang dari kuis ini, ada kemungkinan kalah dan kehilangan uangnya.  

 Mereka yang menghalalkan berasalan bahwa sejak awal tidak ada uang yang 

dipertaruhkan, jadi kalau pada akhirnya peserta pulang tidak bawa apa-apa, tidak ada 

yang perlu dipermasalahkan.  

Apa yang kami sampaikan ini memang masih belum lengkap, karena baru membahas hukum 

transaksinya saja, belum lagi membahas sisi lain yang terkait erat dengan kuis-kuis semacam 

ini. Misalnya, masalah psikologis, adakah dampak negatifnya. Kami juga belum membahasa 

apakah tayangan seperti ini mendidik atau tidak. Termasuk juga belum dibahas masalah 

hukum sumber dananya, sponsorship dan seterusnya. 

Meski tidak terkait langsung dengan inti masalah, sedikit banyak tetap harus dijadikan bahan 

pertimbangan juga. 

 

Halalkah Bekerja di Media Televisi? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya mempunyai seorang kakak yang bekerja di salah 

satu stasiun televisi swasta. Selama ini dia selalu merasa bimbang dengan gaji yang didapat, 

karena merasa mendukung terhadap berbagai tayangan di televisi yang terkadang lebih banyak 

mudharatnya daripada manfaatnya. Kakak saya bekerja di situ sebagai teknisinya karena dia 

seorang sarjana teknik, saya ingin bertanya halalkah penghasilan/gajinya mengingat 

perkembangan tayangan di pertelevisian saat ini sangat mengkhawatirkan dan banyak yang 

tidak mendidik? 

Terima kasih atas perhatiaannya, mohon maaf bila ada yang kurang jelas dan mohon 

jawabannya segera. Terima kasih. 

Wassalam, 

Eka Khopitra Usman 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Berhati-hati dalam menjalankan agama memang sangat baik. Demikian juga bersikap wara' 

terhadap rizki yang kita terima, memang sangat dianjurkan. 

Bekerja di sebuah perusahaan yang produknya haram, sehingga penghasilan utama perusahaan 

itu memang semata-mata dari sumber yang haram, memang hukumnya haram. Sebab secara 

langsung akan terkena larangan dari Allah SWT untuk tidak saling tolong dalam dosa dan 

permusuhan. 

Allah SWT telah berfirman: 

َٗ َػ َْ اٌٍّ َٗ ِا َٚاَذُمْٛا اٌٍّ  ِْ َٚا َٚاٌُْؼْذ  ُِ َُْٚٔٛا َػٍَٝ اإِلْث َٚاَل َذَؼا  َٜٛ َٚاٌَرْم َُْٚٔٛا َػٍَٝ اٌْثِش   ِد٠ُذ اٌِْؼَمابََِٚذَؼا

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 3) 

Misalnya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pelacuran, atau mengelola tempat-

tempat maksiat, atau usaha pengedaran narkoba, jual beli manusia (trafiking), mafia kejahatan 

dan seterusnya, maka semua itu memang diharamkan oleh ayat di atas. 

Karena meski tidak secara langsung melakukan kejahatan dan dosa, tetapi bekerja di dalam 

perusahaan itu sama saja dengan memberikan darah segar, tenaga ektra atau vitalitas tersendiri 

di dalam maksiat kepada Allah SWT. Mengingat usaha seperti itu memang jelas-jelas 

haramnya. 

Apakah Stasiun TV itu Maksiat? 

Sebenarnya televisi adalah teknologi yang bebas nilai. Tergantung siapa yang 

menggunakannya. Kalau yang menggunakannya Hitler untuk kampanye idealisme facisme-

nya, atau para gembong penjahat tak bermoral yang melancarkan usahanya, maka TV itu 

adalah kejahatan dan kemaksiatan. 

Namun bila yang menggunakannya orang-orang bermoral yang menyiarkan hal-hal yang 

bermanfaat, mininal tidak ada unsur maksiat, syirik, dosa dan fitnah, maka TV itu menjadi 

media kebaikan. 

Dalam kenyataannya, selama ini nyaris belum kita temukan TV yang isinya 100% maksiat dan 

dosa, sebagaimana tidak yang isinya 100% kebaikan semua. Nilai-nilai keburukan dan 

kebaikan saling berebut tempat di dalam setiap stasiun TV. Kesuksesan masing-masing sangat 

ditentukan oleh orang yang mendukungnya di dalam tiap stasiun TV. 

Kalau orang-orang di dalam sebuah stasiun TV lebih banyak dan lebih dominan dari kalangan 

yang baik-baik, maka acara yang buruk dan merusak biasanya sangat minimal. Sebaliknya, 

kalau didominasi oleh para pendosa, isinya pun akan didominasi oleh maksiat dan 

kemungkaran. 

Tinggal bagaimana posisi kita sekarang ini, apakah kita akan tinggalkan semua stasiun 

TVyang berbau maksiat begitu saja, lalu mendirikan TV Islam sendiri? Ataukah kita masih 

berpikir untuk melakukan 'Islamisasi' dari dalam tubuh? 
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Idealnya, umat Islam memang harus punya TV sendiri, bahkan bukan hanya satu buah, 

minimal 10 buah stasiun. Mengingat luas wilayah negeri ini dan jumlah umat Islam terbesar di 

dunia ada di negeri ini. 

Tapi jangankan sepuluh, satu pun kita tidak punya. Cita-cita yang ideal memang harus selalu 

didengungkan, namun selama belum terwujd bukan berarti kita berpangku tangan diam saja. 

Semua upaya ke arah penguasaan teknologi pertelevisian harus dimiliki oleh umat Islam. Dan 

salah satu tempat pelatihan yang paling utama adalah bekerja pada stasin televisi, baik sebagai 

redaksi, teknisi, kru atau bagian lainnya. 

Semua itu dilakukan hingga suatu saat nanti umat Islam berkesempatan punya stasiun TV 

sendiri, lalu saat itu kita sudah punya SDM yang berpengalaman di bidangnya, tidak lagi 

meraba-raba. 

Di sisi lain, rasanya juga kurang tepat kalau kita memvonis bahwa semua stasiun TV itu 100% 

berisi maksiat. Banyak program yang baik-baik, meski tidak harus selalu program dakwah dan 

agama. Berita, dialog, beberapa jenis film atau bahkan beberapa jenis tayangan ringan, banyak 

yang masih boleh dibilang baik. Tentu kriterianya masih perlu didiskusikan lagi. 

Mengapa kita tidak berpikir untuk meningkatkan kuantitas program yang baik dan 

bermanfaat? Atau meningkatkan kualitas program yang sudah ada sehingga menjadi lebih 

baik. Berdasarkan sebuah kaidah: Malaa yudraku kulluhu la yutraku julluhu (sesuatu yang 

tidak bisa didapat semuanya, tidak harus ditinggalkan semua). 

Halalkah Bekerja di Media Televisi? (Pertanyaan 

Lanjutan) 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban 

pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Setelah saya membaca, di situ ustadz mengatakan 

bahwa tidak semua acara di televisi 100% maksiat semua, ok saya setuju dengan pendapat itu. 

Yang ingin saya tanyakan adalah: 

1. Berarti pendapatan stasiun televisi itu tidak 100% halal semua, begitu juga tidak 100% 

haram semua? 

2. Sementara dari pendapatan stasiun televisi itu di antaranya dipakai untuk membayar 

gaji karyawannya, bagaimana kita bisa tahu berapa persentase gaji kita yang halal dan 

berapa persen yang haram? 

3. Apakah perlu kita pilah-pilah dengan asumsi persentase seperti saya sebutkan pada 

pertanyaan no. 2, karena kita ingin menghindari yang haramnya dan berusaha bersikap 

wara' misalnya? 

Demikian pertanyaan lanjutan dari saya, mohon maaf kalau terlalu kepanjangan, karena saya 

jadi ikut memikirkan akan kebimbangan kakak saya dalam melangkah ke kehidupan 

selanjutnya yang jadi agak terhambat dengan adanya masalah ini di antaranya dia jadi ragu-

ragu untuk menikah dengan bekerja di stasiun televisi itu. 

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon pencerahannya. 

Wassalam, 

Eka Khopitra Usman 

 

Jawaban 
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Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bersikap wara' memang baik, tetapi juga harus diimbangi dengan ilmu. Sebab bila tidak, sikap 

wara' malah akan menjerumuskan dan membuat kita tidak bisa hidup tenang. 

Kalau kita bicara secara ilmu halal dan haram, maka pada dasarnya selam kita tidak terlibat 

secara langsung dengan transaksi yang haram, maka kita tidak akan terkena keharamannya. 

Contoh mudahnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berjualan dan 

makan rizqidan mengambil keuntungan bertransaksi dengan orang yahudi. Padahal para 

yahudi ini makan riba, suka memeras, menipu dan punya sumber-sumber pemasukan yang 

tidak halal lainnya. Tapi Rasulullah SAW tidak memutuskan kontak bisnis dengan mereka. 

Bahkan seringkali kita dapati beliau menggadaikan hartanya kepada yahudi. 

Kalau kita pakai logika wara' yang ekstrim, maka seharusnya Rasulullah SAW berlepas diri 

dari makan rizqikarena berbisnis dengan yahudi, yang terkenal suka makan harta yang haram. 

Tetapi realitasnya, beliau SAW telah melakukannya. Sementara urusan halal dan haram dalam 

Islam ditetapkan berdasarkan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau SAW. 

Kami ingin memberi sedikit contoh perbandingan, untuk sekedar memberi ruang buat anda 

agarmengambil kesimpulan sendiri. 

Di negeri kita ini ada jutaan pegawai negeri yang bekerja setiap hari. Ada yang kerja di kantor, 

ada yang jadi guru, ada yang jadi petugas di kelurahan, kecamatan, bahkan ada juga yang 

menjadi petugas Kantor Urusan Agama. Menurut anda, kira-kira gaji yang tiap bulan mereka 

terima itu halal atau tidak? 

Sebelum anda menjawab gaji mereka halal atau tidak, mari kita lihat realitanya dulu: 

1. Bukankah negara kita ini menggaji pegawai negeri dari APBN? Dan bukankah APBN 

kita ini sebagiannya di dalam dari hutang luar negeri? Bukankah sistem pinjamannya 

menggunakan sistem riba? Berarti kalau menggunakan logika anda, sekian persen dari 

keuangan negara kita ini ada haramnya. Jadi negara kita menyelenggarakan keuangan 

yang bersifat ribawi. Padahal seringan-ringannya dosa riba itu sama seperti menikahi 

ibu kandung sendiri. Apakah anda ingin mengatakan bahwa gaji pegawai negeri itu 

halal atau haram?  

2. Ditambah lagi, bank-bank konvensional di negeri ini diberikan 'nafas buatan' oleh 

negara. Berarti keuangan negara ini tidak lepas dari sistem ribawi juga kan?  

3. Kemudian, ketika gaji kepada pegawai negeri diberikan, mereka menerimanya lewat 

bank-bank konvensional.  

Sekarang silahkan jawab, apakah gaji pegawai negeri itu haram hukumnya? Atau setengah 

haram? atau bagaimana? 

Mari kita lihat lagi contoh lain dan lebih mudah, bukankah anda tiap hari menggunakan listrik, 

telepon, air dan lainnya. Bukankah semua itu disediakan oleh perusahaan negara (BUMN) 

atau swasta yang juga tidak lepas dengan sistem ribawi? Kalau menggunakan logika anda, 

berarti kita semua ini menikmati fasilitas yang beraroma ribawi juga. 

Dan yang terakhir, uang kertas dan logam yang ada di saku kita, bukankah itu dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia (BI) yang menggunakan sistem ribawi? Berarti setiap orang yang 

memegang uang tunai tidak lepas dari aroma ribawi. 

Karena itu, berdasarkan interaksi bisnis Rasulullah SAW dengan orang kafir dan terutama 

yahudi, ada semacam garis batas antara hasil keringat langsung yang halal, dengan harta milik 

orang lain tempat kita menimba nafkah. Keduanya tidak bisa dicampur-aduk begitu saja. 
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Kecuali bila kita bekerja di tempat yang 100% haram, seperti tempat pelacuran, mafia 

kejahatan, atau industri obat terlarang, minuman keras dan sejenisnya. Dan kondisi itu, barulah 

hukumnya haram. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Bolehkah Berdagang dengan Mengambil Laba Lebih dari 

30%? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Ustadz, saya punya sedikit permasalahan mengenai pengambilan keuntungan/laba yang lebih 

dari 30%. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar bahwa cara berdagang Rasulullah SAW 

itu tidak pernah lebih dari 30% dari harga awal beli dagangannya. Lalu saya punya produk 

dagangan yang jika saya jual barang tersebut keuntungannya itu hampir 100% atau dua kali 

lipat dari harga awal belinya.  

Jika saya mencoba untuk mengurangi keuntungannya hingga 30%, maka saya telah berani 

untuk menurunkan harga pasaran, dan saya mungkin akan ditegur bahkan dilarang oleh 

pedagang lain karena melakukan perbuatan yang demikian. Jadi, apakah saya tetap berdagang 

dengan keuntungan yang menurut saya ini terlalu berlebihan, ataukah saya harus tetap 

mengikuti anjuran Rasulullah? 

Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Rizka Rahman 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal margin keuntungan dalam syariat Islam. 

Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% dari 

nilai belinya. Bahkan ratusan persen dari harga belinya sekalipun tidak pernah ada larangan. 

Apa yang pernah anda dengar tentang keuntungan yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam 

berdagang yang tidak pernah lebih dari 30% perlu dikritisi. 

Pertama, kita wajib mengkritisi sejauh mana keshahihan hadits tersebut. Sebab dalam 

menentukan hukum syariah dengan berlandaskan pada riwayat hadits nabawi, hanya hadits 

yang benar-benar valid dan maqbulsaja yang boleh dijadikan landasan. 

Sedangkan bila riwayat itu lemah, apalagi palsu, maka kita diharamkan untuk menjadikannya 

sebagai landasan syariah. 

Kedua, kita wajib meneliti apakah hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa belau 

belum menjadi nabi ataukah setelah diangkat menjadi nabi. Mengapa? 

Karena yang boleh dijadikan dasar hukum syariah hanyalah apa yang beliau lakukan setelah 

mendapat wahyu. Bila sebelum beliau jadi nabi, maka meski tetap dapat hidayah dari Allah, 

namun nilainya bukan sebagai risalah dalam syariah Islam. 
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Sementara kita tahu bahwa aktifitas perdagangan yang beliau lakukan kebanyakan sebelum 

beliau diangkat menjadi nabi. Di mana beliau pernah diajak oleh pamannya, Abu Thalib, pergi 

berdagang ke Syam. Juga pernah berdagang sendiri membawa modal dari Khadijah ditemani 

oleh Maysarah. Namun semua itu dilakukannya jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah 

jadi nabi, beliau relatif tidak melakukan aktifitas berjualan sebagai seorang pedagang yang 

mendapatkan penghidupan keluarganya. Penghidupan (maisyah beliau) dari hasil rampasan 

perang setelah hijrah ke Madinah. 

Ketiga, kalau pun benar beliau pernah berdagang di masa kenabian dengan riwayat yang 

shahih, tindakannya yang tidak mengambil margin keuntungan lebih dari 30% itu belum tentu 

menjadi dasar pelarangan. Kecuali ada qarinah (keterkaitan) dari dalil lainnya yang punya nilai 

penegasan bahwa mengambil keuntungan di atas 30% itu haram. 

Ketentuan dalam Margin Keuntungan 

Sesungguhnya yang perlu diperhatikan dalam menetapkan margin keuntungan bukan pada 

angka prosentase keuntungannya, melainkan pada sisi penzaliman. 

Bentuk penzaliman itubisa kita gambarkan misalnya bila seseorang punya barang yang tidak 

dijual di tempat lain kecuali hanya dia seorang yang menjualnya, sementara barang itu 

merupakan hajat hidup orang banyak, maka bila dia menaikkan harga setinggi-tingginya tanpa 

alasan yang kuat, di situlah lewat penzalimannya. 

Sebagai contoh nyata adalah di daerah yang kekeringan air, ada seorang yang menjual air 

dengan menaikkan harga yang amat tidak wajar, dengan mengambil kesempatan dalam 

kesempitan masyarakat, maka inilah yang kami maksud dengan penzaliman. Seharusnya si 

pedagang peka dengan keluhan dan kesulitan masyarakatnya. Bahkan kalau perlu dia tidak 

perlu menjual air, tetapi membagikannya dengan gratis. 

Bila kasusnya di luar seperti yang dicontohkan di atas, yaitu masyarakat punya alternatif lain 

untuk mendapat barang kebutuhannya dengan harga yang murah dan mudah, silahkan saja 

naikkan harga semaunya. Nanti mekanisme pasar lah yang akan menjawabnya. 

Orang yang memasang harga setinggi-tingginya pasti barangnya tidak akan laku. Sebab 

pesaingnya bisa memberi harga yang amat miring dengan kualitas yang sama, serta dengan 

pelayanan yang standart. Maka orang akan berduyun-duyun untuk membeli barang dari 

pesaingnya, sementara si penjual yang memasang harga yang semahal-mahalnya sebentar 

kemudian akan gulung tikar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Halalkah Meminjam Uang di Bank untuk Kredit Rumah? 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Saat ini banyak sekali bank-bank menawarkan berbagai pinjaman termasuk salah satunya 

kredit untuk perumahan. Saya rasa pada awalnya merasa tertolong, tapi terkadang dalam hati 

kecil juga terasa tercekik dan menyesal pada saat melihat bahwa total pembayaran utang yang 

harus kita bayar bisa mencapai dua kali lipat. 

Apakah hukumnya untuk orang yang sudah terlanjur berhutang? Apakah nasabah yang 

meminjam karena terjepit kebutuhan juga termasuk mengamalkan riba? Karena banyak orang 

juga berfikiran jika dengan sewa, dalam selama 10 tahun kita tidak akan mendapatkan apa-

apa, tapi dengan mencicil sekalipun bunganya 100% kita akan dapat rumah. 
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Sekian dan terima kasih. 

Wassalam, 

Ruswandi 

wandy_iml 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kita diharamkan untuk terlibat dalam sebuah sistem transaksi ribawi yang diharamkan syariat, 

baik sebagai penjual atau pun sebagai pembeli. Baik sebagai pihak yang diuntungkan atau 

sebagai pihak yang dirugikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ْٓ َجاِتٍش َلاَي ًَ :َػ ِٗ آِو َٓ َسُعُٛي َاٌٍَ ُٗ ,َاٌِشَتا ٌََؼ ُِِٛوٍَ َٚ , ُٗ ََٚواِذَث , ِٗ َِ٘ذ٠ْ ََٚؽا ََٚلاَي , َٛاٌء  " , ُْ َع ُ٘ " ٌُ ُِْغٍِ  ُٖ َٚا  َس

Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, 

yang memberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Dia berkata, "Mereka sama." (HR 

Muslim) 

Mengapa mereka dianggap sama, karena tidak mungkin ada orang yang makan keuntungan 

dari riba (yang meminjamkan uang), kalau tidak ada yang memberi makan (yang meminjam 

dengan pengembalian plus bunga). Bahkan siapa pun yang terlibat, akan ikut dilaknat juga, 

termasuk yang mencatat bahkan yang sekedar jadi saksi. 

Sebab semuanya punya andil masing-masing, di mana sebuah transaksi ribawi tidak mungkin 

berjalan tanpa jasa semua orang itu. 

Kredit Rumah 

Dahulu di masa tidak enak era orde lama dan awal orde baru, memang pemerintah melarang 

keberadaan bank syariah. Namun di akhir era orde baru, lalu di zaman sekarang ini, nyaris 

tidak ada alasan lagi buat kita untuk terus berdalih tidak adanya bank syariah. 

Hari ini di setiap sudut jalan sudah ada bank syariah. Maka sudah bukan masanya lagi kita 

selalu terpaku dengan bank non syariah. Sejak tahun 1991, sudah berdiri bank syariah pertama 

di Indonesia. Dan sekarang, nyaris hampir semua bank sudah punya cabang atau divisi 

syariah. 

Tidak ada alasan lagi bagi umat Islam kalau mau kredit rumah atau apa pun yang 

membutuhkan jasa bank, untuk setia pada bank konvensional. Itu masa lalu, biarlah berlalu. 

Sekarang zaman sudah maju, bank syariah ada di mana-mana, maka haram hukumnya kita 

masih saja berkutat dan terjebak dengan bank yang anti syariah. 

Kecuali bila memang sudah terlanjur sebelumnya. Maka tugas kita adalah bagaimana keluar 

dari jerat-jerat riba itu. Upayakan sebisa mungkin untuk keluar dari jerat itu. Kalau tidak salah, 

beberapa bank syariah pun melayani over kredit dari bank konvensional. Silahkan datangi 

semua bank syariah terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
11 
 

Hukumnya Iqob (Denda) dengan Uang 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya tanya lagi nih walupun beberapa 

pertanyaan saya yang waktu itu belum sempat terjawab. Ustadz, bagaimana hukumnya jika 

denda/iqob itu menggunakan uang, karena saya pernah baca artikel yang dijawab juga oleh 

ustadz mengatakan bahwa hukumnya sama dengan judi karena ada pihak yang dirugikan jika 

menggunakan iqob seperti itu. 

Mohon penjelasan lebih mendalam lagi karena pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang 

masih mempraktekan hal tersebut. Syukron. 

Wassalmu'alaikum, 

Nugraha 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Di antara syarat sebuah perjudian adalah adanya pertaruhan harta antara dua belah pihak atau 

lebih, baik dengan cara undian atau pun sesuatu yang dilombakan, lalu yang menang akan 

mengambil harta dari pihak yang kalah, sedangkan yang kalah akan kehilangan uangnya. 

Syarat-syarat ini kalau sampai terpenuhi pada suatu kesepakatan, meski niat dan motivasinya 

baik, tetapi hukumnya terlarang, karena mengandung unsur judi. Meski pun masing-masing 

pihak bersikap sama-sama rela dan ridha. 

Misalnya, dua orang jamaah masjid bertaruh, siapa yang paling dahulu masuk ke masjid untuk 

shalat Shubuh, maka dia berhak atas Rp 10.000 dari harta temannya yang kalah. Meski 

diterapkan dalam kebaikan, namun transaksi ini pada hakikatnya adalah sebuah perjudian. 

Kebaikan yang dimaksud adalah agar kedua anak itu berlomba rajin ke masjid di waktu 

shubuh. Tapi judinya adalah pertaruhan harta antara keduanya, di mana harta itu bersumber 

dari mereka. 

Pengecualian  

1. Seandainya hadiah harta itu bukan dari keduanya, tapi hanya dari satu orang di antara 

mereka, hukumnya bukan judi. Juga seandainya harta hadiah itu berasal dari orang lain 

yang tidak ikut lomba, maka unsur judinya akan hilang. Yang membuatnya menjadi 

judi adalah bisa sumber hadiah itu berasal dari masing-masing mereka.  

2. Yang juga akan membuat transaksi itu keluar dari kriteria perjudian adalah seandainya 

yang dijadikan pertaruhan itu bukan harta, tetapi bentuk lainnya. Misalnya, siapa yang 

terlambat masuk ke kelas, maka dihukum melakukan push-up, atau berdiri di depan 

kelas, atau menghafal juz amma.  

Dalam kasus yang anda tanyakan, meski uangnya tidak diletakkan di meja judi, tetapi 

statusnya tetap sedang dipertaruhkan. Karena sesungguhnya setiap anggota sudah harus 

menyiapkan uang juga, meski masih di dalam dompetnya. Bila yang bersangkutan melanggar 

peraturan, katakanlah terlambat datang pada waktunya, dia harus mengeluarkan uang dari 

dompetnya. Dalam kesepakatan ini unsur pertaruhan sudah ada, yaitu pertaruhan uang sebesar 

Rp 10.000. 
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Tinggal satu unsur lagi, yaitu untuk siapakah yang berhak atas uang itu. Bila uang itu menjadi 

hak para anggota lainnya, maka sempurnalah semua syarat perjudiannnya. Misalnya uang 

denda dari yang melanggar itu dibagi-bagi kepada anggota lainnya, baik dengan cara 

dimasukkan uang kas, atau untuk membeli makanan atau lainnya. 

Tapi kalau uang denda itu tidak dibagi-bagi kepada anggota lainnya, maka hukumnya khilaf. 

Misalnya, uang itu dibagikan kepada fakir miskin atau anak yatim atau siapa pun, apakah 

termasuk judi atau sedekah yang dipaksakan? 

Jadi bedanya, bila uang itu dimakan oleh yang menang, maka hukumnya judi. Tapi kalau uang 

itu bukan untuk pihak yang menang, tapi untuk hal lainnya di luar orang-orang yang ada 

dalam kelompok itu, maka bukan judi. 

Mungkin ada yang mengatakan bahwa aturan denda ini beda dengan judi, karena tidak ada 

orang yang menang dan yang kalah. 

Hal itu dijawab dengan argumentasi bahwa pada hakikatnya tetap ada pihak yang menang dan 

yang kalah. Bedanya, dalam judi umumnya pemenangnya satu dan yang kalah banyak. 

Sedangkan dalam 'judi' yang anda tanyakan, yang menang banyak dan yang kalau hanya satu. 

Tetapi intinya sama saja, ada uang yang dipertaruhkan dari mereka untuk mereka, lalu ada 

yang menang dan yang kalah. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Gaji PNS Halalkah? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb 

Ust. Mau tanya neh....PNS (pegawai negeri sipil) sekarang kan banyak diminati, tapi saya 

belum yakin apakah gaji rutin perbulan dari PNS itu halal? 

Memang gaji PNS didapat mereka karena jasa yang mereka lakukan untuk melayani 

masyarakat. Masalahnya gaji yang dibayarkan untuk PNS kan berasal dari pendapatan negara, 

sedangkan pendapatan terbesar negara di dapat dari pajak yang di ambil dari masyarakat. 

Masalahnya ga semua pajak datang dari jalan yang halal. Banyak dari pajak itu di ambil dari 

pajak-pajak tempat hiburan, bar, diskotik dll. jadi menurut ust. Atau ijtihad para ulama yang 

ust. Ketahui bagaimana seh status kehalalan gaji PNS/ pejabat negara? 

Jazakumullah Khair 

Ukhti Ts 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seandainya logika yang anda gunakan itu kita jalankan, yaitu kita menganggap bahwa gaji 

PNS haram lantaran pendapatan negara ada yang bersumber dari yang haram, karena 

memungut pajak dari yang haram, maka ada banyak masalah yang muncul nantinya. 

Kalau uang negara hukumnya haram, maka semua yang dilakukan negara juga haram. 

Bukankah begitu logikanya? 
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Nah, kalau semua uang negara haram, maka akan ada begitu banyak kegiatan dan fasilitas 

yang menjadi haram hukumnya, tidak terbatas pada gaji PNS saja. 

Terpikirkah oleh kita bila memang logika itu yang digunakan bahwa listrik itu haram kita 

gunakan, karena listrik itu dibiayai negara lewat PLN. Artinya, semua lampu di negara ini 

haram, karena listriknya dibiayai negara. 

Dan bukan hanya lampu yang haram, tetapi mesin cuci, setrika, TV, radio, komputer, kulkas, 

tape, VCD, kamera, telepon, hp, faksimile, microwave, mesin potong rumput, sampai pemanas 

air juga tidak boleh digunakan. Karena semua hanya bisa hidup kalau pakai listrik. Dan listrik 

di negeri ini masih disuplai PLN. PadahalPLN disubsidi dari uang negara. 

Kita tidak bisa membayangkan sebuah negara tanpa listrik. Dan anda tidak bisa mengirim 

pertanyaan ke Eramuslim kalau tidak pakai listrik, bukan? 

Selain listrik, semua kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, mobil, bus kota, kereta api, 

pesawat terbang, kapal laut juga haram ditumpangi. Mengapa? Karena semua kendaraan itu 

menggunakan bahan bakar yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. 

Kalau semua uang negara haram, jika masih bersikeras menggunakan logika di atas, 

seharusnya semua kendaraan bermotor haram ditumpangi, bukan? 

Bahkan kita pun tidak boleh berjual beli dengan menggunakan uang rupiah, karena uang 

sebagai alat tukar dibuat oleh negara, dalam hal ini Bank Indonesia dan Peruri. Kesemuanya 

dibiayai oleh negara. Kalau semua uang negara haram, maka haram pula berjual beli dengan 

menggunakan uang rupiah. 

Intinya, kita mustahil hidup di negeri ini. Karena kita sudah menuduh bahwa negara ini hidup 

dari uang haram. 

Lalu kita mau pindah ke mana? 

Ke Arab? Atau ke Afghanistan? 

Ternyata di sana sama saja. Negara arab pun banyak berdagang dengan yahudi. Saudi Arabia 

banyak berkolaborasi dengan Amerika dan Eropa. Bahkan sebagian besar uang orang arab itu 

malah diparkir di bank-bank Amerika dan Eropa. Tentunya ada bunganya, bukan? Bukankah 

bunga itu haram? 

Sementara negeri arab pun membangun sarana dan prasarana dengan keuangan mereka, 

tentunya juga dari bunga ribawi. 

Maka logikanya, kita pun haram tinggal di negeri arab, karena uang mereka pun haram juga, 

kalau menggunakan logika di atas. Bukankah begitu? 

Maka satu-satunya jalan, kita harus pindah ke bulan. Karena di sana tidak ada uang haram. 

Tapi masalahnya, di sana juga tidak ada sarana penunjang kehidupan. Setidaknya di sana tidak 

ada oksigen. Berarti harus beli. Eh, ternyata yang jual juga orang kafir yang duitnya didapat 

dengan cara yang haram. 

Mungkin meninggal adalah salah satu cara terakhir yang paling mudah. Tapi kain kafan dan 

mobil jenazahnya buatan orang kafir. 

Bayangkan, kalau logika yang anda sampaikan di atas mau secara konsekuen dijalankan, 

jangankan hidup, mati saja susah. 
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Maka dari semua hal di atas, rasa-rasanya yang perlu diperbaiki adalah logika berpikirnya. 

Bahwa sesuatu yang haram sebenarnya tidak bersifat menular. Dan dalam Islam tidak ada dosa 

turunan, sebagaimana juga tidak ada istilah haram turunan. 

Kalau pemerintah negeri ini memungut pajak dari dunia hiburan dan maksiat, kita tidak bisa 

mengatakan bahwa semua uang milik negara ini 'tertular' keharamannya. Yang haram adalah 

sikap mengizinkan tindakan haram dan maksiat, bukan uangnya. Uang tidak pernah berstatus 

haram. Yang ada hanya istilah uang yang didapat dengan jalan haram. Yang haram adalah 

jalannya, bukan bendanya. 

Seandainya ada maling membeli bensin di sebuah pom bensin, apakah semua uang yang 

dimiliki oleh pom bensin itu lantas menjadi haram? Dan apakah keharaman menular ke semua 

bensin sehingga akhirnya keluar vonis bahwa haram hukumnya membeli bensin di pom bensin 

itu? 

Maka kesimpulan sederhananya, sebelum membuat logika fiqih, sebaiknya kita belajar dulu 

ilmu ushul fiqih, agar kita tidak menjadi pembuat fatwa dadakan. Kalau mendadak menjadi 

penyanyi dangdut, mungkin orang maklum. Tetapi bikin fatwa tidak bisa mendadak. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Komisi Dokter dari Industri Obat 

Assalamualaikum 

Sebagai dokter kita sering harus memutuskan obat yang harus di berikan kepada pasien, ribuan 

jenisnya. Secara umum dibagi jadi obat generik dan obat paten. 

Obat generik umumnya lebih murah dari paten. Kandungannya sama namun bahan 

pembawanya dapat berbeda. Khasiatnya dapat sama, namun kualitasnya dapat berbeda dengan 

obat paten, sepertikemampuan penyerapan obat dan lainnya. 

Obat paten umumnya lebih mahal, karena ada dana promosi dan marketing untuk dokter, 

selain dana pokok pembuatan obat tersebut. 

Setiap dokter yang meresepkan obat tersebut umumnya diberi uang dari perusahaan farmasi 

dari dana promosi. 

Ustadz, bagaimana hukum uang yang didapat dokter dari dana marketing pabrik obat? 

Abdul 

Jawaban 

Asalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh,  

 

Kami tidak tahu apakah ada kode etik tersendiri dalam dunia kedokteran tentang hal itu atau 

tidak. Tetapi kalau dilihat dari segi hukum fiqih jual beli, pada dasarnya tidak ada larangan 

bagi seorang dokter untuk sekaligus juga berjualan obat. Atau mengambil keuntungan dari 

resep yang dibuatnya. 

Selama -tentu saja- tidak sampai mengada-ada dan menipu pasien. Jangan mentang-mentang 

pasiennya orang kaya tapi awam dalam masalah medis, diberi resep untuk membeli obat 
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tertentu yang harganya mahal, padahal sebenarnya pasien itu sama sekali tidak butuh. Di balik 

itu, si dokter sudah 'cincay' dengan perusahaan farmasi tertentu dan mendapat uang komisi. 

Yang begini ini tentu saja haram, karena ada unsur penipuannya dengan memanfaatkan 

keawaman pasein. Lalu pasien dijadikan sapi perah yang harus ikhlas ketika diambil susunya. 

Tapi kalau obat itu secara ilmiyah terbukti bisa menyembuhkan, dan resep itu memang harus 

ditebus, sebaiknya dokter memberikan dahulu penjelasan secara rinci. Dan juga alangkah 

baiknya kalau pasien diberi pilihan, apakah mau obat generik atau mau yang paten. Sambil 

diberitahukan juga apa kelebihan dan kekurangan masing-masing obat. 

Dan tidak salah kalau seandainya seorang dokter lebih menyarankan merek obat tertentu, 

karena mungkin akan mendapat komisi atau semacam fee dari perusahaan obat tertentu, yang 

penting jangan menipu dan jangan menjual obat yang sekiranya tidak diperlukan oleh pasien. 

Sedikit berpromosi tentu tidak haram, asalkan tidak bohong dan tidak menipu. Itu saja 

barangkali sebagai bekal dasar. Tentunya kode etik kedokteran akan membahas lebih tuntas 

masalah ini. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh,  

 

Kerja di Bank Ribawi, Haruskah Saya Berhenti? 

Bapak Ustadz yth. 

Bagaimana hukumnya sebagai pegawai perbankan konvensional yang telah saya geluti selama 

+/- 10 tahun dan saya sangat tergantung dengan penghasilan di sini untuk nafkah keluarga. 

Saya bekerja pada bidang transfer dan pembayaran (payment point), tidak berhubungan 

dengan dana dan kredit (riba). Mohon petunjuk lebih lanjut 

Wassalam, 

Jamal Yonada 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan pegawai 

bank atau penulisnya, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua 

kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum 

sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw.: 

Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun 

melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena 

debunya.`(HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang 

bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi 

yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan 

masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-

lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan 

bencana pada negara dan bangsa. 
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Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai 

mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan 

kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar. Setiap 

muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, 

dan segenap kemampuannya melalui berbagaisarana yang tepat untuk mengembangkan sistem 

perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. 

Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak 

memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis. Di sisi lain, apabila kita 

melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai 

oleh orang-orang non muslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara 

Islam akan dikuasai mereka. 

Terlepas dari semua itu, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan 

dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan 

perpialangan, penitipan dan sebagainya. Bahkan boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu 

banyaktransaksiyang termasuk haram. 

Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut --meskipun 

hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju 

kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia 

rnelaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan 

kepada Allah beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya. 

Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. (HR Bukhari) 

Selain itu para fuqaha sering mengenalkan kita istilah darurat. Kondisi inilah yang 

mengharuskan Anda menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan 

rezeki, sebagaimana firman Allah SWT: 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.`(QS Al-Baqarah: 173) 

Dalil ini memberikan syarat darurat untuk membolehkan seseorang memakan harta yang 

haram. Dan hal darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. 

Bila Anda punya kesempatan besar untuk mendapatkan job lain yang lebih bersih dan halal, 

tentu sebaiknya anda segera pindah. Namun bila anda tidak terlalu mudah untuk mendapatkan 

job lain, janganlah berhenti dulu. Sebab anak istri anda di rumah wajib diberikan nafkah oleh 

kepala keluarga. Kalau anda berhenti kerja begitu saja, sambil mengabaikan nafkah anak istri, 

tentu anda jauh lebih berdosa. Jadi sementara ini tetaplah dulu bekerja di sana, sambil mencari 

dan menunggu kesempatan untuk berhenti. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Menemukan Jam Tangan di Mal 

Assalamualaikum. 

Ana mau tanya mengenai hukum jam tangan mahal (bukan terbuat dari emas) yang ditemukan 

di mall? Bagaimana hukumnya jika barang yang ditemukan ini bukan emas 24 karat dan 

beratnya tidak sampai 1/2Kg? 

Seandainya ana pasang iklan di koran selama 1 tahun biaya sangat besar. Seandainya ana 

tempelkan iklan di parkiran mobil di mal, ana yakin hanya bertahan 1 hari karena pasti 

dikoyak oleh petugas kebersihan. Seandainya ana titip ke informasi ana yakin tidak aman. 

Jazakallah khairon katsiron 

M.fadli Harison 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Setiap barang yang kita temukan di suatu tempat di mana sangat dimungkin kan barang itu 

terjatuh oleh yang empunya atau kemungkinan dia terlupa, maka status barang itu adalah 

barang temuan. Dalam bahasa fiqih, seringkali disebut dengan luqathah. 

Namun kalau barang itu ditemukan di suatu wilayah tak terjamah tangan manusia, seperti 

hutan, padang pasir atau situs tertentu, di mana diasumsikan barang itu milik umat terdahulu 

yang bukan muslim, maka status barang itu adalah termasuk ma'adin. 

Luqathah dan ma'adin punya hukum sendiri-sendiri yang saling berbeda. Luqathah itu bukan 

hak kita, bahkan sebagian ulama menekankan untuk tidak perlu melakukan tindakan apapun 

terhadap barang luqathah. Maksudnya, barang itu pasti ada yang punya dan kita sama sekali 

tidak punya hak untuk memilikinya. 

Sebagian ulama mengajurkan kita untuk mengamankannya untuk kita kembalikan kepada 

yang punya. Asalkan kita punya kemampuan, waktu, kesempatan dan biaya untuk 

mengumumkannya. Tetap kalau kita tidak akan mampu, sebaiknya tidak usah diambil dan 

dibiarkan saja. 

Lapor kepada keamaanan gedung, seperti satpam atau polisi, tentu saja sebuah tindakan yang 

sesuai prosedur. Kita toh tidak boleh berprasangka buruk bahwa barang itu justru akan 

di'embat' oleh pihak keamanan. 

Kalau pun hal itu terjadi, tentu anda tidak bisa dipersalahkan, sebab anda sudah melakukan 

tindakan yang prosedural dan seharusnya. Lagian, benda itu pada hakikatnya bukan milik kita, 

jadi apa urusannya kita merasa harus mengambilnya? 

Lain halnya kalau barang itu berstatus ma'adin, seperti anda menemukan sebongkah emas atau 

harta karun di wilayah pedalaman peninggalan kerajaan Majapahit. Maka emas itu tentu saja 

menjadi milik anda, dengan kewajban membayar zakat sebesar 20% dari nilainya kepada amil 

zakat. 
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Ini sesuai dengan aturan fiqih Islam. Adapun secara peraturan negara, barangkali malah 

menjadi milik negara. 

Wallahu a'lam apakah hukum yang berlaku di negara ini menyatakan anda punya hak atas 

harta itu atau tidak. Tetapi secara fiqih, paling tidak anda berhak 80% dari nilainya. 

Kembali kepada jam yang anda temukan di mall, yang jelas jam itu bukan harta karun yang 

berhak anda miliki. Kalau anda tidak sanggup mengumumkannya dengan berbagai alasan, 

panggil satpam atau telepon polisi dan sampaikan bahwa anda menemukannya. 

Jangan lupa tinggalkan identitas anda kepada mereka, siapa tahu yang empunya ingin 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada Anda. Tapi kalau tidak, tak usahlah anda menyesali. 

Toh jam itu memang bukan milik anda. 

Bukankah anda tidak membeli jam itu? Bukankah pemiliknya tidak menghadiahkannya 

kepada anda. Jadi jam itu memang bukan hak anda. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kuis dan Judi, Bedanya Apa? 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apakah perbedaan kuis dengan judi karena menurut saya kedua-duanya kita harus 

membayar/mengeluarkan uang untuk mendapat hadiah (mengundi nasib). Demikian 

pertanyaan saya, atas jawaban ustad saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan saya bisa 

mengambil pelajaran. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Muhammad Al Hasan 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Hukum mengundi berbeda dengan judi, meski ada unsur gamblingnya. Hal yang 

membedakanya terutama adalah pada uang taruhannya. 

Dahulu Rasulullah SAW seringkali mengundi siapa yang akan diajak ikut perjalanan di antara 

para isterinya. Yang namanya keluar dari undian itu akan berhak mendapatkan kesempatan 

menemani beliau dalam perjalanan. 

Undian yang beliau lakukan itu tentu saja bukan judi, karena tidak ada uang yang 

dipertaruhkan oleh masing-masing isteri beliau. Undian itu sekedar memilih secara acak di 

antara mereka lantaran tidak mungkin semuanya diajak. 

Dalam kasus sehari-hari, undian door prize yang sering kita lakukan hukumnya mengacu 

kepada undian model Rasululullah SAW ini. Demikian juga kuis tebak-tebakan yang 

diselenggarakan oleh seorang guru kepada murid-muridnya dengan imbalan hadiah tertentu 

bagi siapa yang bisa menjawab benar dan lebih dahulu. 
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Bila kita rinci lebih jauh, undian atau kuis itu sama sekali tidak melibatkan uang yang 

dipertaruhkan. Para peserta undian itu sama sekali tidak keluar uang untuk bisa ikut undian itu. 

Sehingga hadiahnya memang tidak diambilkan dari para peserta. 

Bila dalam sebuah kuis berhadiah, ada unsur kewajiban kepada peserta untuk membayar 

sejumlah uang taruhan tertentu yang semata-mata demi mendapatkan uang hadiah, maka 

undian itu sudah termasuk sebuah perjudian. Tapi bila uang hadiah itu diambilkan dari pihak 

lain seperti sponsor, maka itu bukan perjudian. 

Di sinilah terletak perbedaan yang nyaris memang sangat tipis, namun dari segi hukum sangat 

jauh berbeda. Namun esensinya adalah bahwa tidak semua undian itu haram. Yang haram 

adalah bila terjadi unsur pertaruhan modal di mana ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan 

sekaligus. 

Mengundi Hukum Asalnya Halal 

Di dalam Al-Quran Al-Kariem kita mendapatkan begitu banyak ayat yang menjadi landasan 

bahwa undian (Al-Qur'ah) itu halal hukumnya. 

1. Undian untuk menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi kafil (pemelihara) Maryam 

ketika masih bayi. Disebutkan di dalam surat Ali Imran tentang undian yang dilakukan oleh 

para calon pemelihara Maryam. Ini sebuah dalil dari dibolehkannya undian untuk hal-hal yang 

diperselisihkan. 

melemparkan anak-anak panah (mengundi) mereka siapa di antara mereka yang akan 

memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (QS. 

Ali Imran: 44) 

2. Undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut dari atas perahu. Kisah ini 

terjadi pada diri Nabiyllah Yunus 'alaihhissalam saat menumpang perahu dengan beban 

berlebih. Atas qadar dari Allah, justru beliau yang keluar namanya dalam undian itu, sehingga 

dikisahkan kemudian beliau dimakan ikan. 

kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.(QS. Ash-

Shaaffaat: 141) 

3. Selain telah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW mengundi para isteri yang diajak pergi 

berperang, beliau pun beberapa kali memutuskan perkara yang terjadi antara dua orang yang 

berselisih dengan undian. Salah satu kasusnya terhadap dua orang yang berselisih atas harta 

warisan mereka. 

4. Dalam mendapatkan shaf pertama pada shalat jama'ah, disebutkan di dalam banyak hadits 

bahwa seandainya orang-orang tahu fadhilah (keutamaannya), pastilah mereka akan saling 

melakukan undian, untuk menetapkan siapa yang berhak duduk di shaf pertama itu. 

5. Undian yang disepakati oleh kafir Quraisy tentang siapa yang berhak memutuskan perkara 

di antara mereka. Kisah ini seputar masalah pemugaran Ka'bah al-Musyarrafah dan mereka 

berselisih tentang siapa yang berhak untuk meletakkan kembali hajar aswad pada tempatnya. 

Maka mereka sepakat mengangkat hakim, yaitu orang yang masuk ke masjid paling pagi. 

Ternyata orang itu adalah Muhammad bin Abdillah, yang nantinya akan diangkat menjadi 

Rasulullah SAW. 

Dari sekian bannyak dalil serta isyarat di atas, maka jumhur (mayoritas) ulama sepakat 

menetapkan bahwa hukum undian itu halal, yaitu selama tidak ada unsur judi yang telah 

dijelaskan perbedaannya di atas. 
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Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Apakah Program Investasi di Internet itu Riba 

Assalamualaikum wr. wb. 

Sekarang kan banyak sekali program-program investasi di internet atau yang disebut HYIP di 

mana kita menanamkan modal kita sambil berinternet kita dapat bunga dari uang kita. Apakah 

program-program tersebut termasuk riba, pak ustadz? 

Juli Rokhmad 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Benar sekali, kalau sudah disebutkan bahwa keuntungan investasi itu dengan cara diberi bunga 

sekian persen per bulan atau pertahun dari jumlah uang yang diinvestasikan, jelas sekali 

bahwa ini adalah investasi ribawi. Hukumnya haram dan tidak ada sedikit pun perbedaan 

pendapat di kalangan ulama tentang keharamannya. 

Riba ini termasuk riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena seseorang meminjamkan uang 

kepada pihak lain dengan syarat pengembaliannya harus dengan bunga. Prinsip keharamannya 

ada pada bunganya yang meski dibuat serendah mungkin, namun tetap saja hukumnya haram. 

Meski pun tujuannya untuk dibisniskan atau dijadikan modal bergerak yang mendatangkan 

keuntungan. 

Bila kemudian sistem ini dijajakan lewat internet dengan nama investasi online atau apapun 

namanya, secara prinsip ribanya tidak ada yang berubah. Sehingga hukumnya tetap haram. 

Kecuali bila investasi itu menerapkan sistem bagi hasil, di mana kalau ada keuntungan, maka 

keuntungan itulah yang dibagi, sebaliknya bila ada kerugian juga ditanggung bersama, barulah 

investasi online itu halal dan diberkahi. 

Maka sebaiknya anda berhati-hati bila melihat iklan dan peluang berinvestasi, baik di media 

internet ataupun media cetak, bahkan meski di media yang berbau Islam sekalipun. Sebab 

seringkali didapatkan iklan-iklan seperti itu justru di media yang dekat dengan Islam. Entah 

redaksinya kurang teliti atau kurang mengerti, tetapi seharusnya iklan-iklan model seperti itu 

tidak boleh ada di media Islam. 

Semoga Allah SWT melindungi kita dari ancaman api neraka, karena kehendak kita 

meninggalkan harta haram akibat riba. Dengan niat ikhlas untuk menjauhi larangan Allah 

SWT, marilah kita tinggal riba dalam bentuk apapun. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu 

orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278) 

Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak dianiaya.(QS. Al-Baqarah: 279) 

Kalau pun di antara kita ada yang sudah terlanjur melakukannya, semoga Allah memaafkan 

dan mengampuninya, selama dirinya bertaubat dan segera menghentikannya. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
21 
 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pinjam Uang pada Bank Konvensional untuk Beli Motor, 

Bolehkah? 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yang saya hormati. 

Saya sudah menghubungi bank syariah untuk 'dibelikan' sepeda motor dan kemudian mencicil 

uang tersebut. Namun bank syariah belum dapat melayani perminjaman dalam jumlah kecil. 

Kemudian saya bandingkan apabila membeli secara kredit ke perusahaan pembiayaan 

jatuhnya lebih mahal daripada meminjam uang ke bank konvensional kemudian dibelikan 

sepeda motor. 

Pertanyaan: bolehkan kita meminjam uang dari bank konvensional (ribawi) di mana bank 

syariah yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan kita? 

Demikian pertanyaan saya Ustadz, mudah-mudahan tidak merepotkan Ustadz. Saya harapkan 

jawabannya untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan ketentraman hati. Jazaakallah. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

A. Farhan Jakarta 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau anda membutuhkan sepeda motor dengan cara dicicil, Anda tidak perlu ke bank 

konvensional untuk pinjam uang. Sebab pinjaman uang ke bank konvensional biasanya selalu 

menggunakan sistem bunga yang diharamkan. Juga tidak perlu ke bank syariah bila mereka 

memang tidak punya kredit pinjaman sekecil itu. 

Di setiap penjualan sepeda motor (show room) biasanya sudah ada sistem kredit yang nilai 

mark-upnya sudah fix. Sehingga tidak bisa disamakan dengan kredit yang menggunakan 

sistem bunga yang haram, melainkan menggunakan sistem kredit dengan mark-up harga. 

Sistem penjualan kredit seperti ini tidak diharamkan dalam syariah, asalkan harganya tetap 

dan pasti, meski naik dari harga aslinya. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara 

Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam 

bentuk tunai tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: bai` bit 

taqshith atau bai` bits-tsaman `ajil. 

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) 

dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) 

bulan. Namun sebagai syarat harus dipenuhi ketentuan berikut: 

1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. 

Misalnya: harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam 

tempo 5 tahun.  

2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami 

keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.  
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3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi 

sehingga terhindar dari praktek bai` gharar (penipuan).  

Al-Qaradawi dalam buku HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan 

menaikkan harga diperkenankan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan 

dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya. 

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga 

karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual 

dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung 

masalah waktu dan itu sama dengan riba. 

Tetapi jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh 

dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan 

riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut 

yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai 

terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. 

Imam Syaukani berkata: "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-muayyid-billah dan 

Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang 

kiranya lebih tepat." 

Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Hukum Gadai dalam Syariah. 

Assalaamu'alaikum Bapak Ustadz yang dikasihi Allah. 

 

Demi Allah dan Rasulullah kami mohon penjelasan Pak Ustadz berdasarkan hukum syar'i 

perihal gadai, boleh atau haramkah? Atau adakah ijab tertentu yang bisa menghalalkan atau 

mengharamkannya sebagai syarat? Mohon penjelasannya. Ustadz, sebab di sekitar kami tak 

ada orang yang bisa kami minta pemahamannya soal ini, sementara tanpa sepengetahuan 

kami, keluarga (ibu) menerima gadai berupa sawah yang pada umumnya sawah tersebut bisa 

dimanfaatkan oleh penerima gadai. 

 

Terimakasih sebelumnya. Jazaakumulloh khoiron katsiro 

Wassalamu'alaikum, 

Nurul 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Dalam istilah fiqih, gadai dikenal dengan istilah rahn. Bentuknya adalah menyimpan 

sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh 

berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil 

kembali dalam jangka waktu tertentu. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
23 
 

 

 

Dasar transaksi ini adalah firman Allah SWT 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)..”. (QS Al-Baqarah ayat 283) 

Selain itu juga ada hadits syarif berikut: 

”Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima 

gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya… Kepada orang yang naik ia harus 

mengeluarkan biaya perawatannya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa‟i, Bukhari no. 

2329, kitab ar-Rahn). 

Hukum Gadai Gadai secara hukumnya dibolehkan asalkan tidak terkandung unsur-unsur 

ribawi. Bahkan beberapa kali tercatat Rasulullah SAW mengadaikan harta bendanya. 

Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang menggadaikan kambingnya, bolehkah 

kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, 

Rasullullah mengizinkan kita mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk 

menutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itulah yang kemudian dijadikan dasar 

ijtihad para pakar keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan 

syariah yang cukup menjanjikan. 

Namun pegadaian yang sering kita saksikan di negeri kita ini banyak yang melanggar aturan 

syariah. Sehingga hukumnya haram. Sebab prakteknya justru sekedar pembungaan uang atau 

hutang yang nyata-nyata diharamkan di dalam semua agama samawi. 

Misalnya seseorang menggadaikan mobilnya dan mendapatkan uang pinjaman sebesar 50 juta. 

Uang pinjaman ini adalah hutang yang harus dibayarkan pokok dan bunganya. Dan selama 

pokok pinjaman itu belum dikembalikan, bunganya tetap terus berkembang. Boleh jadi ke 

depannya jumlah hutangnya sudah membengkak menjadi 100 juta. Beda gadai ini dengan 

pinjaman uang biasa adalah pada masalah jaminan, di mana dengan digadaikannya mobil itu, 

pihak yang memberi pinjaman akan lebih mudah mengeluarkan uang pinjaman. Sebab harga 

mobil itu sudah pasti lebih mahal dari jumlah pinjaman yang diberikan. 

Dalam gadai secara syariah, tidak ada pembungaan uang pinjaman, melainkan biaya penitipan 

barang. Ketika seseorang menggadaikan mobilnya, maka dia berkewajiban untuk membayar 

biaya penitipan mobil itu. Dan biaya seperti itu wajar terjadi. Bukankah ketika kita memarkir 

mobil di sebuah mal, kita diwajibkan untuk membayar ongkos parkir untuk tiap jamnya? 

Maka ketika seseorang menggadaikan mobil, dia pun pada hakikatnya harus membayar biaya 

penitipan mobil itu. Biaya penitipan itulah yang jadi keuntungan bagi pihak yang memberi 

pinjaman hutang. 

Perbedaan utama antara gadai syariah dengan gadai yang haram adalah dalam hal pengenaan 

bunga. Pegadaian syariah bebas dari bunga, yang ada adalah biaya penitipan barang. 

Dalam perkembangannya, gadai yang sesuai syariah ternyata memilki potensi pasar yang 

besar sehingga di negara–negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah 

dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat. Bahkan di negeri kita pun sekarang 

sudah mulai banyak pegadian yang menggunakan sistem syariah, atau dikenal dengan nama 

Pegadaian Syariah. 
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Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

Halal dan Barokah-kah Investasi Saya? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Afwan bila kalimat saya nanti banyak yang kurang pas. Saya memiliki hutang di suatu bank, 

yang mana pembayaran cicilan hutang itu saya bayar dengan pemotongan gaji tiap bulannya. 

Sebagian uang itu saya pergunakan untuk membiayai hidup rumah tangga saya yang masih 

terbilang baru (saya menikah bulan desember 2005), antara lain untuk biaya mengontrak 

rumah dan membeli beberapa perabotan rumah tangga. Sementara sisa uang pinjaman uang 

saya itu saya pergunakan untuk menanamkam modal (investasi) di suatu toko/usaha di bidang 

jual beli hp. Untuk investasi ini, saya mendapatkan bagi hasil sebesar 10% setiap bulannya 

yang saya terima dalam bentuk uang cash dan dalam waktu enam bulan modal saya kembali 

lagi dengan jumlah utuh sama dengan jumlah modal awal saya. 

Pertanyaan saya, halal dan barokah-kah investasi saya tersebut? Kalau tidak, berhubung sudah 

terlanjur berjalan maka saya harus bersikap bagaimana? Jazakallah atas jawabannya. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Muh. Yunan Nurtrianto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Halal tidaknya investasi anda itu tergantung dari sumber bagi hasil. Jika bagi hasilnya 10% 

dari keuntungan jual beli hp, maka hukumnya halal. Tetapi kalau yang anda sebut bagi hasil 

itu adalah 10% dari total uang yang anda investasikan, hukumnya haram. 

Di mana letak bedanya? 

Beda antara yang pertama dan yang kedua adalah bahwa yang pertama itu murni bagi hasil. 

Artinya uang yang dibagi kepada Anda itu diambilkan dari hasil keuntungan usaha tiap 

bulannya. Bila usaha itu menghasilkan keuntungan real yang besar, tentu saja nilai 10% yang 

anda terima itu menjadi besar. Sebaliknya, bila keuntungn untuk bulan tertentu sedang 

mengecil, bagian yang anda terima pun mengecil juga. 

Sedangkan yang bentuk yang kedua pada hakikatnya adalah anda merentenkan 

(membungakan) uang kepada teman anda, walaupun anda sebut sebagai investasi bagi hasil. 

Padahal yang terjadi bukan membagi hasil keuntungan penjualan, melainkan teman anda 

pinjam uang kepada anda plus kewajban membayar bunga 10% tiap bulan dari nilai yang 

dipinjamnya. 

Bentuk yang kedua ini adalah bentuk investasi haram yang hanya akan menurunkan laknat 

dari Allah SWT, karena sejak mula lahirnya agama langit di muka bumi, urusan begini sudah 

diharamkan secara total. Inilah yang 100% dikatakan riba, meski bunganya lunak, kecil, atau 

tidak mencekik. 
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Dalam tataran syariah Islam, keharaman bunga itu tidak lagi pada masalah penindasan atau 

cekik mencekik, melainkan ketikta sebuah transaksi sudah masuk dalam kategori riba yang 

haram, maka saat itu hukumnya haram dan terlaknat. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bolehkah Bunga Bank untuk Keperluan RT? 

Assalamu'alaikum Ustadz, 

 

Saya sekarang mulai hijrah ke syariah, dan menutup account di bank konvensional. 

Sebagaimana nasehat di situs ini juga, saya berencana mengambil akumulasi bunga. Karena 

kebetulan RT (Rukun Tetangga) sedang ada pengadaan kursi, bolehkah saya berikan uang 

bunga itu untuk keperluan pengadaan kursi tersebut? 

Terima kasih atas jawabannya. 

Wassalamu'alaikum 

Agus 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Uang dari hasil pembungaan uang itu selain hukumnya haram, juga menjauhkan keberkahan. 

Sehingga para ulama umumnya tetap mengharamkan penggunaan uang itu meski untuk orang 

lain. 

Alternatif yang banyak diajukan misalnya mengembalikan uang itu kepada kepentingan 

publik. seperti untuk perbaikan jalan umum, penerangan umum, sarana saluran air atau semua 

yang tidak bersifat kepemilikan pribadi atau kelompok. 

Pengadaan kursi yang anda ajukan itu menurut hemat kami masih agak eksklusif, sebab akan 

menjadi inventaris RT, bukan publik luas. Meski bukan dimiliki secara pribadi, namun 

menjadi milik bersama dalam suatu komunitas tertentu secara ekslusif. 

Masih agak sedikit berbeda dengan yang dicontohkan para ulama seperti keperluan perbaikan 

jalan, di mana manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa harus minta 

izin karena masih merasa ada yang memilikinya. 

Sehingga bila RT mengadakan kerja bakti perbaikan jalan di lingkungan, atau saluran air atau 

penerangan jalan umum, dana itu bisa dimanfaatkan. Sebab yang akan merasakan manfaatnya 

bisa siapa saja, tanpa harus menjadi warga setempat. Tidak seperti kursi yang hanya dirasakan 

manfaatnya oleh orang-orang tertentu saja di lungkungan RT tersebut. 

Namun perlu diketahui bahwa hal inilebih merupakan ijtihad dan pendekatan yang bersifat 

subjektif dari kami. Mungkin saja ada pendapat lain yang kurang sejalan dengan apa yang 

kami sampaikan. Dan hal itu tidak mengapa bila terjadi. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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MLM yang Bagaimana yang Dibolehkan? 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang bisnis berbasis MLM, bagaimana sebenarnya 

kacamata Islam menanggapi hal ini? Saya tahu ada beberapa MLM yang berbasis money game 

dan itu diharamkan. Tapi bagaiman jika MLM yang diikuti benar-benar memiliki produk yang 

nyata (ada barangnya) dan marketing plan yang jelas (karena sudah baku). Selain itu, kan tetap 

bekerja, jadi tidak hanya menyetorkan uang pendaftaran lalu berongkang-ongkang kaki dan 

mendapatkan uang. Mohon penjelasannya. Jazakumullah Khairan Katsiran. 

Zahratun Nisa 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Multi Level Marketing adalah sebuah sistem penjualan yang belum pernah dikenal 

sebelumnya di dunia Islam. Literatur fiqih klasik tentu tidak memuat hal seperti MLM itu. 

Sebab MLM ini memang sebuah fenomena yang baru dalam dunia marketing. 

Hukum Mengikuiti Bisnis MLM 

Karena MLM itu masuk dalam bab muamalat, maka pada dasarnya hukumnya mubah atau 

boleh. Merujuk kepada kaidah bahwa al-aslu fil asy-ya'i al-Ibahah. Hukum segala sesuatu itu 

pada asalnya adalah boleh. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam masalah muamalat. Sampai 

nanti ada hal-hal yang ternyata dilarang atau diharamkan dalam syariah Islam. 

Apabila di dalam sebuah MLM itu ternyata terdapat indikasi riba`, misalnya dalam memutar 

dana yang terkumpul. Atau ada indikasi terjadinya gharar atau penipuan baik kepada 

downline ataupun kepada upline. Atau mungkin juga terjadi dharar, yaitu hal-hal yang 

membahayakan, merugikan atau menzhalimi pihak lain, entah dengan mencelakakan dan 

menyusahkan. Dan tidak tertutup kemungkinan ternyata ada unsur jahalah atau ketidak-

transparanan dalam sistem dan aturan. Atau juga perdebatan sebagian kalangan tentang 

haramnya praktek samsarah 'ala samsarah, yaitu perantara ganda. 

Sehingga kita tidak bisa terburu-buru memvonis bahwa bisnis MLM itu halal atau haram, 

sebelum kita teliti dan bedah dulu `isi perut`nya dengan pisau analisa syariah yang `tajam dan 

terpercaya`. 

Teliti dan Ketahui dengan Pasti 

Maka jauh sebelum anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah MLM tertentu, 

pastikan bahwa di dalamnya tidak ada ke-4 hal tersebut, yang akan membuat anda jauh ke 

dalam hal yang diharamkan Allah SWT. Carilah keterangan dan perdalam terlebih dahulu 

wawasan dan pengetahuan anda atas sebuah tawaran ikut dalam MLM, jangan terlalu terburu-

buru tergiur dengan tawaran cepat kaya dan seterusnya. 
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Tawaran cepat kaya dan hadiah yang terlalu menawan justru semakin menunjukkan indikasi 

adanya ketidak-wajaran dalam bisnis itu. 

Sebaiknya anda harus yakin terlebih dahulu bahwa produk yang ditawarkan jelas 

kehalalannya, baik zatnya maupun metodenya. Karena anggota bukan hanya konsumen barang 

tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang 

tersebut dan bertanggung-jawab kepada konsumen lainnya. 

Legalisasi Syariah 

Alangkah baiknya bila seorang muslim menjalankan MLM yang sudah ada legalisasi 

syariahnya. Yaitu perusahaan MLM yang tidak sekedar mencantumkan label dewan syariah, 

melainkan yang fungsi dewan syariahnya itu benar-benar berjalan. Sehingga syariah bukan 

berhenti pada label tanpa arti. Artinya, kalau kita datangi kantornya, maka ustaz yang mengerti 

masalah syariahnya itu ada dan siap menjelaskan letak halal dan haramnya. 

Kepada pengawas syariah itu anda berhak menanyakan dasar pandangan kehalalan produk dan 

sistem MLM itu. Mintalah kepadanya dalil atau hasil kajian syariah yang lengkap untuk anda 

pelajari dan bandingkan dengan para ulama yang juga ahli dibidangnya. Itulah fungsi dewan 

pengawas syariah pada sebuah perusahaan MLM. 

Jangan terlalu mudah dulu untuk mengatakan bebas masalah sebelum anda yakin dan tahu 

persis bagaimana dewan syariah di perusahaan itu memastikan kehalalannya. 

Hindari Produk Musuh Islam 

Seorang muslim sebaiknya menghindari diri dari menjalankan perusahaan yang memusuhi 

Islam baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bukan tidak mungkin ternyata perusahaan 

induknya malah menjadi donatur musuh Islam dan keuntungannya bisinis ini malah digunakan 

untuk MEMBANTAI saudara kita di belahan bumi lainnya. 

Meski pada dasarnya kita boleh bermuamalah dengan non muslim, selama mereka mau 

bekerjasama yang menguntungkan dan juga tidak memerangi umat Islam. Tetapi memasarkan 

produk musuh Islam di masa kini sama saja dengan berinfaq kepada musuh kita untuk 

membeli peluru yang merobek jantung umat Islam. 

Jangan Sampai Berdusta  

Hal yang paling rawan dalam pemasaran gaya MLM ini adalah dinding yang teramat tipis 

antara kejujuran dan dengan dusta. Biasanya, orang-orang yang diprospek itu dijejali dengan 

beragam mimpi untuk jadi milyuner dalam waktu singkat, atau bisa punya rumah real estate, 

mobil built-up mahal, apartemen mewah, kapal pesiar dan ribuan mimpi lainnya. 

Dengan rumus hitung-hitungan yang dibuat seperti masuk akal, akhirnya banyak yang terbuai 

dan meninggalkan profesi sejatinya atau yang kita kenal dengan istilah `pensiun dini`. Apalagi 

bila objeknya itu orang miskin yang hidupnya senin kamis, maka semakin menjadilah mimpi 

di siang bolong itu, persis dengan mimpi menjadi tokoh-tokoh dalam dunia sinetron TV yang 

tidak pernah menjadi kenyataan. 

Dan simbol-simbol kekayaan seperti memakai jas dan dasi, pertemuan di gedung mewah atau 

ke mana-mana naik mobil seringkali menjadi jurus pemasaran. Dan sebagai upaya pencitraan 

diri bahwa seorang distributor itu sudah makmur, sering terasa dipaksakan. Bahkan istilah 

yang digunakan pun bukan sales, tetapi manager atau general manager atau istilah-istilah 

keren lain yang punya citra bahwa dirinya adalah orang penting di dalam perusahaan mewah 

kelas international. Padahal boleh jadi ujung-ujungnya hanya 'jualan obat'. Tidak ada bedanya 

dengan yang menggelar dagangan obat di trotoar, kecuali hanya atribut dan asesorisnya saja. 
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Kami tidak mengatakan bahwa trik ini haram, tetapi cenderung terasa mengawang-awang 

yang bila masyarakat awam kurang luas wawasannya, mereka sangat mudah untuktertipu 

mentah-mentah. 

 

 

Hati-hati dengan Mengeksploitir Dalil 

Yang harus diperhatikan pula adalah penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya untuk 

melegalkan MLM. Seperti sering kita dengar banyak orang yang membuat keterangan yang 

kurang tepat. 

Misalnya bahwa Rasulullah SAW itu profesinya adalah pedagang. Ini adalah pernyataan yang 

kurang tepat. Beliau ketika menjadi nabi bukanlah seorang pedagang. Yang benar adalah 

beliau memang pernah berdagang dan ketika masih kecil memang pernah diajak berdagang. 

Dan itu terjadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Namun setelah 

menerima wahyu dan menjadi nabi, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Pemasukan 

(ma`isyah) beliau adalah dari harta rampasan perang/ ghanimah, bukan dari hasil jualan atau 

menawarkan barang dagangan, juga bukan dengan sistem MLM. 

Lagi pula kalaulah sebelum jadi nabi beliau pernah berdagang, jelas-jelas sistemnya bukan 

MLM. Dan Khadidjah ra itulah bukanlah up-linenya sebagaimana Maisarah juga bukan 

downline-nya. 

Jadi jangan mentang-mentang yang diprospek itu umat Islam, atau ustaz yang punya banyak 

jamaah, atau tokoh yang berpengaruh, lalu dengan enak kita tancap gas tanpa memeriksa 

kembali dalil yang kita gunakan. 

Terkait dengan itu, ada juga yang berdalih bahwa sistem MLM merupakan sunnah nabi. 

Mereka mengandaikannya dengan dakwah berantai/ berjenjang yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW di masa itu. 

Padahal apa yang dilakukan beliau itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa sistem penjualan 

berjenjang itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab ketika melakukan dakwah berjenjang 

itu, Rasulullah SAW tidak sedang berdagang dengan memberi barang/jasa dan mendapatkan 

imbalan materi. Jadi tidak ada transaksi muamalat perdangan dalam dakwah berjenjang beliau. 

Kalau pun ada reward, maka itu adalah pahala dari Allah SWT yang punya pahala tak ada 

habisnya, bukan berbentuk uang pembelian. 

Jangan Sampai Kehilangan Kreatifitas dan Produktifitas 

MLM itu memang sering menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, sehingga bisa menyedot 

keinginan dari sejumlah orang dengan sangat besar. Dan karena menggunakan sistem jaringan, 

memang dalam waktu singkat bisa terkumpul sejumlah orang yang siap menjual rupa-rupa 

produk. 

Harus diperhatikan bahwa bila semua orang akan dimasukkan ke dalam jaringan MLM yang 

pada hakikatnya menjadi sales menjualkan produk sebuah industri, maka jangan sampai jiwa 

kreatifitas dan produktifitas ummat menjadi loyo dan mati. Sebab di belakang sistem MLM itu 

sebenarnya adalah industri yang mengeluarkan produk secara massal. 

Padahal umat ini butuh orang-orang yang mampu berkreasi, mencipta, melakukan aktifitas 

seni, menemukan hal-hal baru, mendidik, memberikan pelayanan kepada ummat dan 

pekerjaan pekerjaan mulia lainnya. Kalau semua potensi umat ini tersedot ke dalam bisnis 
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pemasaran, maka matilah kreatifitas umat dan mereka hanya sibuk di satu bidang saja yaitu: B 

E R J U A L A N produk sebuah industri. 

Etika Penawaran 

Salah satu hal yang paling `mengganggu` dari sistem pemasaran langsung adalah metode 

pendekatan penawarannya itu sendiri. Karena memang di situlah ujung tombak dari sistem 

penjualan langsung dan sekaligus juga di situlah titik yang menimbulkan masalah. 

Biasanya kepada para distibutor selalu dipompakan semangat untuk mencari calon pembeli. 

Istilah yang sering digunakan adalah prospek. Sering hal itu dilakukan dengan tidak pandang 

bulu dan suasana. Misalnya seorang teman lama yang sudah sekian tahun tidak pernah 

berjumpa, tiba-tiba menghubungi dan berusaha mengakrabi sambil memubuka pembicaraan 

masa lalu yang sedemikian mesra. Kemudian melangkah kepada janji bertemu. Tapi begitu 

sudah bertemu, ujung-ujungnya menawarkan suatu produk yangsama sekali tidakdibutuhkan. 

Tetapi karena tidak enak, akhirnya dibeli juga. Ini adalah sebuah pemaksaan terselubung yang 

tidak dibenarkan. 

Karena kawan lama, tidak enak juga bila tidak membeli. Karena si teman ini menghujaninya 

dengan sekian banyak argumen mulai dari kualitas produk yang terkadang sangat fantastis, 

termasuk peluang berbisnis di MLM tersebut yang intinya mau tidak mau harus beli dan jadi 

anggota. Pada saat mewarkan dengan sejuta argumen inilah seorang distributor bisa 

bermasalah. 

Atau suasana yang penting menjadi terganggu karena adanya penawaran MLM. Sehingga 

pengajian berubah menjadi ajang bisnis. Juga rapat, kelas, perkuliahan, dan banyak suasana 

dan kesempatan penting berubah jadi `pasar`. Tentu ini akan terasa mengganggu. 

Itulah sekedar gambaran umum yang bisa dijadikan acuan dasar dari pertimbangan kehalalan 

suatu bisnis multy level marketing. Tentu saja jawaban ini masih bersifat dasar sekali, belum 

lagi menyentuh kepada masalah yang lebih detail. 

Apalagi mengingat bahwa tiap perusahaan yang menerapkan sistem MLM punya varisasi yang 

sangat beragam. Sehingga perlu dilakukan kajian syariah secara khusus satu per satu secara 

mendalam, dengan melibatkan banyak pakar syariah dan perdagangan. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Asuransi Jiwa 'Prudential Life' dalam Kacamata Islam 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Langsung saja ustadz. Bagaimanakah sebenarnya hukum mengikuti asuransi jiwa Prudential 

Life dalam kacamata Islam? Jazakallah khoiron katsiro. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Muh. Yunan Nurtrianto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Bila dilihat dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi, bentuk-bentuk asuransi yang kita 

kenal sekarang ini umumnya masih merupakan bentuk asuransi konvensional. Lepas dari 

nama perusahaannya. 

Kata konvensional sebenarnya sebuah penghalusan dari maksud sebenarnya. Maksud 

sebenarnya adalah asuransi yang tidak sesuai dengan hukum halal haram dari kacamata 

syariah Islam. 

Asuransi konvensional adalah sebuah produk sistem perekonomian non-Islam. Sehingga kalau 

diukur dengan batasan-batasan syariah, harus diakui bahwa di dalamnya 

banyakterkandungketidak-sesuaian dengan hukum halal haram. 

1. Akadnya Banyak Mengandung Gharar 

Akad asuransi konvensioal banyak sekali mengandung hal-hal yang kurang pasti alias akad 

gharar. Maksudnya masing-masing pihak penanggung dan tertanggung tidak mengetahui 

secara pasti jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil, pada waktu melangsungkan 

akad. 

Orang yang ikut asuransi ini tidak bisa mengetahui dengan pasti berapakah yang akan 

didapatnya dari ikut sertanya dalam sistem ini. Demikian juga, perusahaan asuransi pun tidak 

dapat mengetahui dengan pasti, seberapa besar akan mengambil uang dari nasabahnya. Kalau 

pun ada, semuanya masih berupa perkiraan atau asumsi. Padahal seharusnya akad ini 

merupakan akad yang jelas, berapa yang harus dibayar dan apa yang akan didapat. 

Dan akad yang bersifat gharar ini hukumnya diharamkan di dalam syariah Islam. Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW berikut ini: 

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara 

melempar batu dan jual beli dengan cara gharar. (HR Muslim) 

2. Akad Penundukan 

Kelemahan kedua dari asuransi konvensional adaah bahwa akad tersebut adalah akad idz'an. 

Maksudnya akad yang merupakan penundukan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. 

Pihak yang kuat maksudnya adalah pihak perusahan asuransi karena dialah yang menentukan 

syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Dan pihak yang lemah adalah para nasabah atau 

pesertanya. 

3. Mengandung Unsur Pemerasan 

Dari kebanyakan kasus asuransi yang telah terjadi di tengah masyarakat, memang sering kali 

terjadi unsur pemerasan. Karena para nasabah atau para pemegang polis itu apabila tidak bisa 

melanjutkan pembayaran preminya, seringkali uang premi yang sudah dibayar jadi hangus 

atau hilang, paling tidak akan dikurangi. 

4. Mengandung Unsur 'Penipuan' 

Meski biasanya hal-hal seperti ini sudah tertulis di dalam klausul dan ditanda-tangani oleh 

pihak peserta asuransi, namun biasanya kurang ditonjolkan saat penawaran. Demikian juga 

dengan resiko-resiko buruk yang akan terjadi, umumnya disembunyikan. 

Fakta di lapangan adalah bukti yang sulit dibantah, karena kasus-kasusnya memang nyata ada. 

Begitu banyak orang yang kemudian kapok berurusan dengan perusahaan asuransi yang 

cenderung tidak pernah mau berkompromi. Hanya masih ketika menawarkan di awal. 
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5. Diinvestasikan pada Lembaga Ribawi 

Perusahaan asuransi pada hakikatnya mengumpulkan uang dari masyarakat,lalu uang itu 

diinvestasikan lagi kepada pihak lain. Pihak lain ini tentu saja lembaga usaha dan bisnis 

dengan praktek ribawi, di mana pihak asuransi akan mendapat bunga yang nominalnya sangat 

besar. Bunga inilah yang nanti sebagiannya menjadi uang yang akan dibayarkan kepada 

peserta asuransi bila ada yang melakukan klaim kepada mereka. 

Titik haramnya adalah ketika perusahaan asuransi membenamkan investasinya pada 

perusahaan dengan cara bunga atau riba. Berarti ketika seorang muslim ikut asuransi 

konvensional, dia pada hakikatnya sedang melakukan transaksi pembungaan uang alias riba 

yang mutlak haramnya. 

Asuransi yang Dibenarkan dalam Syariah 

Suatu bentuk asuransi akan diperbolehkan secara syariah jika tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu harus terpenuhi beberapa syarat prinsip, 

antara lain: 

1. Sistem asuransi ituharus dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, 

saling menjamin, tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT 

berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan 

jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."  

2. Sistem asuransi itu tidak boleh bersifat mu'awadhoh atau akad jual beli yang 

menguntungkan. Tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada 

keuntungan material. Yang dbolehkan hanyanya sebuah kerja sosial yang bersifat 

tabarru' (sumbangan). Dan tabarru' itu sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu 

haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut 

syariat.  

3. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus 

disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang 

yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat 

memerlukan.  

4. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan 

supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetepi ia 

diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh 

jamaah.  

5. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus diinvestasikan pada lembaga 

keuangan non ribawi. Tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan 

dengan sistem bagi hasil (mudharabah atau murabahah).  

Dan untuk terpenuhinya syarat itu, dikembangkanlah asuransi syariah. Sebab pada dasrnya di 

dalam akad asuransi itu memang ada manfaat yang baik. Namun ada juga transaksi yang 

haram. 

Asuransi syariah adalah sebuah upaya untuk mendapatkan manfaat asuransi tapi dengan 

membuang semua sisi yang haram. 

Wallahu a'lam bishshawab. wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Bursa Saham 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Ustadz, saya mohon penjelasannya mengenai menjadi investor di bursa saham. Saya bermain 

saham untuk waktu singkat dengan kata lain saat ini beli bila dapat selisih untung, saya jual 

saham tersebut. Jika hari itu untung saya jual atau menunggu beberapa hari sampai mendapat 

untung. Tolong penjelasannya pada sikon yang bagaimana menjadi haram? Apakah cara saya 

tersebut dilarang secara syar'i? 

Terima kasih atas pencerahannya. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Svenpri 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apa yang Anda tanyakan telah dibahas oleh banyak ulama, salah satu di antaranya adalah apa 

yang telah diterbitkan oleh Majma' Fiqih Islami, sebuah majelis tempat berkumpulnya para 

ulama senior dari seluruh dunia. 

Kajian tentang masalah bursa saham dengan segala aktifitasnya seperti short selling (al-bai'u 

'ala al-maksyuf) atau margin trading dan sejenisnya, telah dibahas secara panjang lebar dan 

berkala. Hasilnya berupa keputusan yang diberi nomor 65/67 oleh lembaga tersebut. 

Para ulama telah mengundang hadir para pakar ekonomi dan praktisi di bursa saham, lalu 

mereka melakukan kajian. Akhirnya mereka membuat kesimpulan dengan menyatakan bahwa 

keharaman yang wajib dihindari dari masalah itu adalah haramnya membeli saham dengan 

pinjaman ribawi. 

Bentuk yang biasa dilakukan oleh pialang saham atau lainnya kepada pembeli adalah dengan 

menjadikan saham sebagai jaminan. Haramnya tindakan tersebut karena di dalamnya ada riba 

yang dikuatkan dengan jaminan. Keduanya merupakan aktifitas yang diharamkan di dalam 

syariah, berdasarkan nash hadits yang melaknat pemakan riba, pemberinya, penulis dan kedua 

saksinya. 

Hal kedua yang menjadi titik keharaman transaksi ini adalah haramnya seseorang menjual 

sesuatu yang bukan miliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

Rasulullah SAW melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari 

sesuatu yang tidak bisa dijamin kepastiannya.  

Bentuk kongkritnya seperti menjual saham yang tidak dimiliki oleh penjual pada waktu akad, 

sementara dia hanya menerima janji dari pialang dengan menghutangkan saham pada waktu 
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jatuh tempo penyerahan. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk jual-beli sesuatu yang 

tidak dimiliki oleh penjual. 

Larangan tersebut bertambah kuat jika disyaratkan penyerahan harga kepada pialang untuk ia 

manfaatkan dengan menabungkannya dengan bunga untuk meraih kompensasi atas pemberian 

pinjamannya. 

Boleh jadi seorang penjual melakukan proses itu karena dia memperkirakan harga akan jatuh. 

Jika dia menjual surat berharga hari ini dengan Rp 200.000,- misalnya, dia memperkirakan 

bahwa harga akan turun setelah 15 hari, yaitu hari jatuh tempo akad menjadi Rp 150.000,-. 

Sehingga dia membeli surat berharga tersebut pada hari itu seharga Rp 150.000 dan 

menyerahkannya kepada pembeli dalam akad short sale yang telah dibeli darinya seharga Rp 

200.000,-., sehingga ia memperoleh keuntungan dari selisih kedua harga tersebut sebesar Rp 

50.000,-. 

Sedangkan pembeli melakukan proses transaksi ini karena dia bertaruh bahwa harga akan 

naik. Dia memperkirakan bahwa harga surat tersebut akan mencapai Rp 250.000,-. pada hari 

jatuh tempo. Padahal dia membeli hanya dengan harga Rp 200.000,- saja. Sehingga dia akan 

mendapatkan keuntungan (capital gain) dari perbedaan kedua harta tersebut seharga Rp 

50.000,-. 

Efek buruknya permainan ini adalah bahwa setiap pihak yang mengharapkan turun dan 

naiknya harga berusaha dengan segala cara, terutama yang tidak syar'i agar perkiraannya benar 

sehingga ia memperoleh keuntungan. Di antara cara-cara yang ditempuhnya antara lain: 

penyebaran isu-isu, melakukan transaksi fiktif atau formalitas belaka, menyebarkan perasaan 

was-was dalam pasar modal dan lainnya. Dari sinilah muncul bencana dan krisis. 

Dan jelas sekali keharaman bentuk short sale ini adalah pada masalah bahwa penjualan tidak 

memiliki barang (surat berharga) yang menjadi objek akad jual beli tersebut. pada waktu akad. 

Dia hanya berspekulasi pada turunnya harga, di mana dia memperkirakan turunnya harga 

saham yang dia jual kemudian dia membeli pada waktu jatuh tempo dengan harga yang lebih 

murah sebagaimana ia perkirakan, sedangkan ia telah menjual saham tersebut dengan harga 

yang lebih tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan perbedaan harga. 

Dalam waktu sama, pembeli surat berharga tersebut berspekulasi bahwa harta akan naik, 

padahal ia telah membeli dengan harga yang lebih murah. Sehingga ia akan memperoleh 

keunutngan perbedaan dua harga tersebut. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Sistem Memberi Upah dalam Islam 

Ustaz, ada yang bertanya kepada saya bagaimana adab memberi upah kepada karyawan dalam 

Islam? Terus ada kasus di tempat kerjanya, bahwa apabila seorang karyawan tidak masuk 

kerja satu hari tanpa keterangan, maka gajinya pada saat gaji-an akan dipotong 3 x gaji. 

Apabila alpanya lebih dari satu hari maka berlaku kelipatannya. Bagaimana menurut hukum 

Islam, apakah hal itu diperbolehkan? Apakah termasuk zholim tidak? Mohon kalau ada hadits 

shohih dan ayat Al-qur'an yang menerangkan hal itu disertakan.  

 

Mungkin demikian dulu, atas jawabannya sebelumnya saya ucapkan Jazakumullahu khoiran 

katsiran. 
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Gilang Prana Perkasa 

 

Jawaban 

Hukum yang berlaku dalam masalah upah dan gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan 

kedua belah pihak. Prinsipnya adalah 'an taradhin, yaitu kedua belah pihak saling ridha yang 

disepakati di awal perjanjian. 

Apa yang anda contohkan itu menjadi tindakan zalim dari pemilik perusahaan, apabila tidak 

ada transparansi sebelumnya. Bila tidak ada kesepakatan yang jelas dan dipahami dengan 

sepenuhnya oleh pihak karyawan, maka tindakan itu jelas perbuatan yang zalim dan haram. 

Harta hasil potongan itu merupakan harta yang bernilai haram bagi pemilik perusahaan, 

karena merupakan hasil penipuan yang nyata. 

Allah SWT telah menyiapkan neraka khusus yang diberi nama al-Wail sebagai tempat untuk 

menyiksa para tukang tipu, termasuk perusahaan yang dengan cara zalim memberlakukan 

peraturan yang tidak jelas serta menjebak karyawannya. 

ُْٛف َٓ ِاَرا اْوَراٌُْٛا َػٍَٝ إٌَاِط ٠َْغَر َٓ اٌَِز٠ َُّطِفِف١ ٍْ ٌِ ًٌ ٠َْٚ َْ ُْ ٠ُْخِغُشٚ ُ٘ ََٚصُٔٛ ُْ َأٚ  ُ٘ َِٚاَرا َواٌُٛ  َْ ٚ   

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3) 

Kata al-Waylu oleh sebagian mufassir disebutkan bukan hanya berarti celaka, melainkan juga 

sebuah nama neraka di akhirat nanti, tempat disiksanya orang-orang yang curang dalam 

masalah timbangan khususnya, atau melakukan penipuan secara umum. 

Adapun bila sejak awal sudah ada kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah 

pihak, lalu pihak karyawan pun sudah menandatangani secara suka rela tanpa paksaan atau 

keberatan yang disembunyikan, maka kesepakatan itulah yang harus dijadikan pedoman. 

Pihak pemilik perusahaan tidak bisa disalahkan apabila memberlakukan peraturan tersebut, 

karena telah ada kepastian antara kedua belah pihak. Namun kesepakatan itu bukanlah wahyu 

yang turun dari langit. Apabila suatu ketika ada hal-hal yang dirasa kurang adil, atau tindakan 

yang dirasa merugikan salah satu pihak, maka tidak ada salahnya bila perjanjian itu direvisi 

dan diamandemen. 

Pihak pemilik perusahaan seharusnya bisa memahami alasan-alasan yang diberikan, lantaran 

setiap perjanjian itu punya masaberlaku yang tertentu. Apabila masa berlakunya sudah selesai, 

tentu bisa saja perjanjian itu diperbaharui lagi dengan revisi yang disepakati kemudian. 

Dan yang pasti, pemilik perusahaan wajib membayarkan upah para pekerja sesuai dengan 

perjanjian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ُّ ٌٗ أجشٖ  ِٓ اعرؤجش أج١ًشا ف١ٍغ

Siapa yang mempekerjakan karyawan, wajiblah memberikan upahnya. 

Tindakan memotong upah mereka dengan berbagai trik licik, termasuk tindakan yang 

menyalagi agama. Sedangkan bila pemotongan itu didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan 

dipahami serta disetujui sepenuhnya oleh pihak karyawan, tidak mengapa bila diberlakukan, 

selama masa perjanjian itu masih berlaku. 

Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Terpaksa Harus Memanipulasi Bon Nota, Bagaimana 

Menyikapinya? 

Assalamualikum, 

Ustadz, kami saat ini sering berhubungan dengan konsumen dalam hal jual beli (berdagang). 

Ada pertanyaan mengganjal dan mejadi bingung, ragu akan hal tersebut. 

Kasus: 

1. Ketika ada orang yang minta dilebihkan (mark up) nominal dan quantity harga dalam 

penulisan harga barang yang dibeli ke kami. 

2. Pembeli yang sudah berlangganan meminta bon/nota fiktif, padahal dia tidak membeli 

barang dengan kami. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana hukumnya akan hal tersebut? Sepertinya hal ini sudah membudaya di Indonesia 

2. Bagaiamana menyikapi dan memberi penjelasan kepada pembeli/konsumen akan hal 

tersebut dengan bijak dan tidak menyinggung/menyalahkan mereka. 

Terima kasih banyak ustadz, atas penjelasannya yang sangat kami tunggu. 

Wassalam, 

Jojo 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Masalah yang anda tanyakan berputar pada status jual beli. Dalam hal ini yang 

dipermasalahkan adalah status orang yang minta bon kosong. Tujuannya sudah pasti, bahwa 

dia ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli antara pihak pembeli dengan pihak 

penjual. Posisinya ada di tengah-tengah dan wajar bila dia mendapat untung. 

Tinggal dengan cara apa dan pada posisi apa yang dibenarkan dalam syariah, agar dia bisa 

mendapatkan haknya secara halal. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan yang bisa didekati. 

Pertama, posisinya sebagai pedagang. Kedua, posisinya tenaga marketing pihak penjual 

(toko). Ketiga, posisinya sebagai pesuruh pihak pembeli tapiingin dapat upah. 

Bagaimana hukum masing-masing posisi ini, mari kita bedah satu per satu. 

1. Sebagai Pedagang 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
36 
 

Kemungkinan pertama, orang ini bisa menempati posisi sebagai pedagang. Ketika ada 

permintaan dari pihak pembeli untuk dicarikan suatu barang, sejak awal harus ada kepastian 

dalam masalah posisinya sebagai pedagang. 

Misalnya, kantornya membutuhkan 10 unit komputer dan kepadanya diperintahkan untuk 

mengadakan barang. Maka yang harus dipastikan adalah posisi si karyawan ini. Apakah dalam 

transaksi ini dia diposisikan sebagai karyawan yang digaji ataukah diposisikan sebaga suplier 

yang berbisnis dan menjual barang kepada pihak kantornya. 

Bila antara si karyawan dan kantor telah terjadi kesepakatan, bahwa posisi si karyawan dalam 

hal pengadaan 10 unit komputer ini bukan sebagai karyawan atau pesuruh, melainkan sebagai 

suplier yang berdagang. Itulah yang kami maksud dengan posisi sebagai pedagang. 

Kalau pun karyawan ini masih harus mencari dan membelinya brangnya dari suatu toko, tetap 

saja transaksi jual beli bukan antara pembeli dengan toko, melainkan antara pembeli dengan 

dirinya sendiri. Dalam hal ini, masalah bon dikeluarkan oleh si perantara, bukan bon dari toko. 

Bila pihak kantornya menyepakati posisi karyawannya dalam transaksi ini sebagai pedagang, 

maka keuntungan yang didapatnya itu halal. 

2. Sebagai Pemasar (Marketing) 

Apabila pihak kantor tidak setuju memposisikan si karyawan sebagai pedagang, dia masih bisa 

menjadi perantara pihak kantor dan penjual/toko. 

Dan di dalam dunia perdagangan syariah, kita mengenal marketing fee. Sehingga dari 

marketing fee ini, memang dibenarkan adanya pihak yang mengambil untung dari sebuah 

transaksi antara penjal dan pembeli. Jasa ini disebut dalam syariah samsarah, sedangkan 

pelakunya disebut simsar. Namun ada beberapa persyaratan mendasar dari dibolehkannya 

praktek simsarah ini. 

Yang paling pokok dan amat mendasar adalah harus ada kesepakatan sebelumnya antara 

pemilik barang (toko) dengan simsar (pemasar/tenaga marketing). Baik yang terkait dengan 

harga barang maupun keuntungan buat pemasar. Dalam hal ini, dimungkinkan dua bentuk 

kesepakatan. 

Pertama, pemilik barang menetapkan harga jual dan pemasar wajib menjual sesuai dengan 

harga yang ditetapkan. Sedangkan fee untuk pemasar telah disepakati sebelumnya. Misalnya 

30% atau 20% dari harga barang. Bila perjanjiannya seperti ini, maka pemasar tidak boleh 

mengambi keuntungan lain lagi, dia tidak boleh memark-harga lebih dari yang telah 

ditetapkan. 

Kedua, pemilik barang sudah memastikan harga untuk pemasar, sedangkan berapa harga yang 

ditawarkan kepada pembeli, tergantung pemasar. Bila dia berhasil meyakinkan pembeli 

dengan harga yang tinggi, maka keuntungan yang didapat tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. 

Transaksi jual beli yang terjadi tetap antara toko penjual dengan pembeli yaitu kantor, bukan 

antara si karyawan dengan dengan kantornya. Jadi bon/nota penualannya harus asli sesuai 

dengan nota resmi yang dikeluarkan toko. Pihak toko tidak boleh mengeluarkan nota 

blank/palsu untuk diisi sendiri oleh si karyawan. Demikian juga si karyawan tidak 

diperkenankan untuk membuat sendiri bon kosong untuk mendapatkan keuntungan. 

Sebelumnya, si karyawan harus mendapatkan kesepakatan dari pihak toko bahwa dirinya 

menjadi marketing yang mendapatkan fee bila berhasil menjualkan barang. Tentu saja posisi 

karyawan dalam ini sebagai marketing pihak toko, harus tidak melanggar aturan yang telah 

ditetapkan oleh kantornya. 
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3. Posisi sebagai pesuruh murni 

Posisi yang paling tidak menguntungkan adalah bila kantornya tidak bersedia menjadikan si 

karyawan ini sebagai pedagang atau perantara. Semata-mata dia hanya diperintahkan untuk 

membeli barang sesuai dengan harga aslinya seperti yang tertera di banderolnya. Sebagai 

imbalannya, sudah dihitung sebelumnya lewat gaji bulanan yang diterimanya. Atau sekedar 

ongkos naik taksi saja. 

Dalam posisi ini, seorang karyawan memang tidak berhak untuk mengambil keuntungan 

langsung dari transaksi ini. Seandainya dia membuat bon kosong sendiri atau minta bon 

kosong dari pihak toko, padahal amanat yang diterimanya hanyalah semata-mata pesuruh yang 

tidak punya hak untuk mengambil keuntungan dari semua pihak, maka haramlah hukumnya. 

Kunci dari kehalalan rezki itu ada pada keredhaan masing-masing pihak. Baik penjual, 

pembali atau pun perantara di tengah-tengahnya. Sebaiknya setiap kita menjaga diri dari 

mendapatkan harta dari yang tidak diridhai oleh pihak lain. 

Khusus pembeli yang meminta nota fiktif padahal dia tidak membeli barang, tentu saja tidak 

boleh dan haram hukumnya. Meski dia pelanggan setia sekalipun. Sebab yang terjadi bukan 

sekedar mark-up, melainkan penipuan 100%. 

Untuk memberi penjelasan kepada kepada pembeli yang seperti ini, tidak ada salahnya diajak 

bicara baik-baik. Jelaskanlah ketiga posisi di atas dan silahkan dia pilih mana yang paling 

halal dan paling memungkinkan bagi dirinya. 

Sebagai pemilik toko, tidak ada salahnya bagi anda untuk sekaligus juga menjadi guru agama 

yang baik. Bahkan pelajaran ini akan menjadi lebih baik, karena langsung bisa dipraktekkan di 

tempat. Bukan sekedar sekumpulan teori yang tidak dikerjakan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Masalah Bagi Hasil Sawah (Muzara'ah) 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Saya punya sebidang sawah di kampung, karena tidak ada yang mengurus saya gadaikan pada 

orang lain. Siapa yang berhak menerima hasil sawah yang digadaikan? Terima kasih atas 

jawabannya. 

Ipit Melayanti 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Barangkali istilah yang lebih tepat di dalam kajian fiqih bukan gadai melainkan muzara'ah. 

Sebab di dalam istilah fiqih, gadai itu punya pengertian lain lagi. 

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, sebaiknya dia memanfaatkan tanah tersebut 

dengan hal-hal yang memberikan manfaat. Salah satunya misalnya dengan bercocok tanam. 

Islam tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti 

menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah SAW melarang keras 
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disia-siakannya harta. Pemilik tanah ini dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baik 

dengan ditanami sendiri atau pun dengan bekerjasama dengan pihak lain. 

Kemungkinan pertama adalah dengan diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri 

atau membayar upah karyawan menanami lahannya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih 

kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Cara semacam ini adalah 

cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu 

bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak. Kebanyakan sahabat Anshar 

adalah hidup bercocok-tanam. Mereka urus sendiri tanah-tanah mereka itu. Dalam hal ini dia 

bekerja sendiri atau hanya satu pihak. Sedangkan pembantunya adalah karyawan atau buruh 

yang dibayar tenaganya saja. 

Sedangkan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah 

meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, 

bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah, sedang dia samasekali tidak mengambil 

hasilnya. Kecuali berharap pahala dari Allah SWT. Dengan cara demikian, dia telah 

memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapat rizki. Dan cara seperti ini adalah salah 

satu bentuk shadaqah jariah. Cara semacam ini sangat dianurkan oleh Islam. 

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut, "Barangsiapa 

memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya." (Riwayat Bukhari dan 

Muslim) 

"Dari Jabir ia. berkata, "Kami biasa menyewa tanah dengan mendapatkan sebagai dari hasil 

(mukhabarah), kemudian kami mendapat hasil tanah itu begini dan begini. Maka sabda Nabi:, 

"Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah sendiri atau suruhlah saudaranya untuk 

menanaminya, kalau tidak, tinggalkanlah." (Riwayat Ahmad dan Muslim) 

"Sungguh salah seorang di antara kamu akan memberikan tanahnya kepada kawannya, lebih 

baik daripada dia mengambil atas tanahnya itu hasil yang ditentukan." (Riwayat Bukhari) 

Cara ketiga ialah dengan cara muzara'ah, yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan 

hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil 

yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. 

Boleh juga si pemilik tanah itu membantu kepada yang hendak menaminya berupa bibit, alat 

atau hewan. Cara seperti ini disebut: muzara'ah, musagaat atau mukhabarah. 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan, bahwa 

Rasulullah s.a.w. menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh 

hasilnya untuk pemilik tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, di 

antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. 

Hadis ini dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan muzara'ah; dan mereka berkata: 

"Muzara'ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga dikerjakan oleh 

Rasulullah s,a.w. sampai beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur 

Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang 

sesudahnya. Sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan 

hal ini. Dan begitu juga isteri-isteri Nabi s.a.w. sepeninggal beliau." 

A. Pengertian muzara'ah 

Secara bahasa, muzaraah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian 

darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti memberikan tanah kepada petani agar dia 

mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak 

atau lebiih sedikit dari itu. 

B. Dasar Pensyari'atan  
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Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik 

sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya 

lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. 

Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya. 

Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum 

muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas mencerikana bahwa Rasululah saw bekerja sama (muzaraah) 

dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panenan, makanan dan buah-buahan. 

Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang 

muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil 

pertanian sepertiga atau seperempat. 

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara'ah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad 

bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang 

hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil. 

C. Pendapat yang Melarang 

Dan telah datang satu masalah dalam hal ini, yaitu munculnya hadis tentang muzara'ah dari 

Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya 

muzara'ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadis yang menceritakan 

bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang muzara'ah yang 

mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk 

permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka 

sebaiknya mereka tidak melakukannya (muzara'ah). 

Zaid bin Tsabit meriwayatkan, bahwa ada dua orang yang sedang bertengkar tentang masalah 

tanah, kemudian mengadukannya kepada Nabi, maka jawab Nabi, "Kalau ini persoalanmu, 

maka janganlah kamu menyewakan tanah." (RiwayatAbu Daud) 

Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa, harus ada sikap toleransi (tasamuh) yang 

tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya itu. Begitu 

juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah. 

Dan pendapat yang mengatakan bahwa hukum muzara'ah ini termasuk akad yang terlarang 

telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang 

hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa banyak 

sahabat Nabi yang melakukan muzara'ah. Dengan adanya bantahan dari Zaid ini, maka telah 

jelas bahwa tidak ter jadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya muzara'ah. 

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang muzara'ah dalam hal 

ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam 

melakukan akad muzara'ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara'ah 

secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan 

sistem lain yang lebih tepat. 

ضٗ  غه أس ١ّ ٍ ٝ ف بْ أت ا أخاٖ ف ٕٙذ ١ّ ا أٚ ت ١ضسٙػ ٍ ٌٗ أسض ف د  أ ثخا -ِٓ و ٍُسٚاٖ اٌ غ  سٞ ِٚ

Siapa yang punya lahan, hendaklah ditanaminya atau diberikannya kepada saudaranya. 

Namun bila dia menolak, hendaklah dia mengambil tanahnya.(HR. Bukhari dan Muslim) 

زن ٕٙا، ف ٙٝ ػ عٛي اهلل ٔ مٛي: اْ س ج ٠ ٓ خذ٠ غ ت ؼد ساف عّ رٝ  عا د ؤ ّضاسػح ت ٟ اٌ شٜ ف ٕا ٔ ِا و سخ 

ٕخ  ّ اي: ألْ ٠ ىٓ ل ٕٙا ٌٚ ٕٗ ػ ٠ ُ عٛي اهلل ٌ ثاط) اْ س ٓ ػ صذ ات م ٠( ُّٙ ٍ ٟ أػ اي ٌ ماي: ل طاٚط ف ٌ

ِا  ٍٛ ٙا خشاجا ِؼ ؤخز ػا٠ ١ش ِٓ أْ ٠ ضٗ خ ُ أس غح -أدذو خّ  سٚاٖ اٌ
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Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar 

Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada 

Thawus dan beliau berkata,"Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah 

memberitahukan ku (maksudnya Ibnu Abbas ra),"Sesunguhnya Rasulullah SAW tidak 

melarang muzara'ah, beliau hanya berkata,"Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik 

dari pada meminta pajak tertentu." (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah) 

 

 

D. Bentuk Muzara'ah yang Terlarang 

Muzara'ah dibenarkan apabila disepakati pembagian hasil antara pemilik lahan dengan tenaga 

petani. Misalnya, petani mendapat 60% dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan 

mendapat 40% sisanya. Bentuk seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW dan para shahabat hingga generasi berikutnya. 

Adapun bentuk muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. 

Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia 

berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak 

atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. 

Perbedaannya dengan bentuk muzara'ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. 

Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil 

sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah 

dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua 

lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan 

dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. 

Cara seperti ini adalah cara muzaraah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah 

gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan 

yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan 

yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil 

panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan 

perjanjian prosentase. 

Bentuk muzara'ah yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang 

yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik 

berupa takaran ataupun timbangan. Sedang sisa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya 

atau masih dibagi dua lagi misalnya. 

Rasulullah SAW menetapkan keadilan dalam masalah ini, yaitu kedua belah pihak bersekutu 

dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat 

bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang 

ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua 

hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah 

yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia samasekali 

tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil. 

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah 

dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua 

belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan 

mendapat sedikit pula. Dan kalau samasekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya 

akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak. 

Diriwayatkan dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di 

Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya 
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ditentukan untuk pemilik tanah... maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu 

musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa 

suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (HR Bukhari). 

Di zaman Nabi orang-orang biasa menyewakan tanah yang dekat sumber dan yang 

berhadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang 

itu selamat; yang ini selamat dan yang itu rusak, sedang orang-orang tidak melakukan 

penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya." (HR Muslim) 

Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kamu perbuat terhadap tanam-

tanamanmu itu?" Mereka menjawab:,"Kami sewakan dia dengan 1/4 dan beberapa wasag 

dari korma dan gandum." Maka jawab Nabi, "Jangan kamu berbuat demikian." (Riwayat 

Bukhari) 

Maksud hadis ini, yaitu mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambilnya dari hasil 

tanah itu, kemudian membagi sisanya bersama orang-orang yang menanaminya, untuk ini 1/4 

dan untuk itu 3/4 misalnya. 

Dari sini pula kita dapat mengetahui, bahwa Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan 

keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan 

pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam. 

E. Penyewaan Lahan 

Semua yang kita bicarakan di atas adalah akad kerja sama atau bagi hasil atas suatu lahan 

pertanian. Hukumnya boleh asalkan tidak ada gharar. 

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu 

tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu 

tertentu. 

Misalnya seorang pemilik sawah yang punya lahan banyak bersepakat dengan pengusaha 

agrobisnis untuk mengadakan perjanjian sewa lahan. Cara ini bisa jadi lebih memudahkan, 

karena seberapapun hasil panen, tidak perlu dibagi dua. Yang penting, pengusaha agro bisnis 

itu sudah mengontrak lahan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya untuk masa 10 tahun. 

Maka semua hasil pertanian di lahan tersebut selama masa 10 tahun menjadi hak penguasa 

tersebut. Namun sejak awal, penguasaha itu harus sudah menyepakati harga sewa menyewa 

lahan sesuai dengan permintaan pemiliknya. 

Cara seperti ini di satu sisi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Si pengusaha yang ahli 

sejak awal bisa memperhitungkan keuntungan besar dan tidak harus dibagi dengan pihak lain. 

Selain itu cara seperti ini juga memudahkan penghitungan. Di sisi lain, pemilik lahan pun akan 

diuntungkan, karena sejak awal sudah ada pemasukan uang yang pasti dan biasanya sewa 

menyewa itu dibayarkan di awal. 

Bentuk penyewaan lahan ini kalau dikembangkan, bisa saja tidak terbatas pada lahan 

pertanian, tetapi lahan usaha, perkantoran, rumah tinggal dan seterusnya. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Program Saving Plan (Dana Pensiun) 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Di tempat kerja saya, saat ini ada program yang dinamakan Saving Plan (Program Dana 

Pensiun). Sistemnya adalah setiap bulan gaji kita akan dipotong sebesar 3%, dan tiap bulan 

perusahaan akan memberikan subsidi sebesar 6% dari gaji kita. Sehingga total setiap bulan 

adalah 9% dari gaji, dan dana ini akan di serahkan ke lembaga pengelola dana pensiun 

konvensional (bukan syariah). Dana ini akan diserahkan kembali pada saat kita pensiun, yang 

tentu saja ada perhitungan bunga di dalamnya (yang dinamakan hasil investasi).  

Bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa pensiun, maka dia hanya mendapatkan 

akumulasi dari pemotongan 3% dari gaji per bulan + pengembangannya. Program ini sifatnya 

tidak wajib. Bagi yang tidak mengikuti program ini, maka tiap bulan gajinya tidak akan 

dipotong 3%, dan juga tidak akan mendapat subsidi 6% dari perusahaan, yang berarti juga saat 

pensiun tidak mendapatkan dana ini. Tujuan dari program ini adalah agar karyawan bisa tetap 

betah bekerja di perusahaan ini sampai masa pensiun. 

Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya program ini, bila dilihat dari: 

1.  Sisi bunga 

2. Jenis bisnis/usaha dari lembaga keuangan tersebut. Sebagai informasi, lembaga 

keuangan ini cukup besar dan terkenal di Indonesia yang berpusat di luar negeri, dan 

ada kabar bahwa group dari lembaga keuangan ini mendukung usaha missionaris. 

Entah kabar tersebut benar atau tidak. 

3. Bolehkah bila kita mengikuti program ini dan kelak hanya diambil pokoknya saja 

(9%), tanpa memperhatikan jenis bisnis dari lembaga keuangan ini. 

Tolong ustadz, saya sangat mengharapkan jawaban ustadz yang jelas dan lengkap dengan 

dalil-dalilnya. Karena saat ini saya dan banyak teman-teman lain bingung untuk menentukan 

pilihan antara ikut program ini atau tidak mengikutinya. 

Terima kasih. 

Wassalamu'alaikum, 

Alfiah Dewi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wbarakatuh.  

 

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini sudah cukup bagus dan memang 

sangat membantu. Apalagi sebagai pegawai swasta yang biasanya tidak punya pensiun, 

dengan adanya program ini, bolehlah dibilang sudah punya persiapan untuk hari depan. 

Mungkin bentuk ini bisa menjadi solusi yang baik, asal dikelola secara profesional dan 

tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masalahnya, justru dalam pandangan syariah, 

program ini masih perlu dikritisi ulang. 

Salah satunya yang paling berat adalah pada sistem depositonya yang masih saja 

menggunakan sistem ribawi. Khusus untuk masalah riba, semua ulama sepakat akan beratnya 

dosa bagi pelakunya, bahkan sampai-sampai Allah SWT memaklumatkan perang. Jarang 

sekali ada dosa yang sampai membuat Allah SWT geram hingga mengajak perang. 

َٓ َفِبْ َي ١ِٕ ِِ ُِْئ َٓ اٌِشَتا ِاْ ُوُٕرُ  ِِ  َٟ َِا َتِم ََٚرُسْٚا   َٗ َُِْٕٛا اَذُمْٛا اٌٍّ َٓ آ َٙا اٌَِز٠ ُْ ٠َا َأ٠ُ ُْ َفٍَُى َِٚاْ ُذْثُر  ِٗ ََٚسُعٌِٛ  ِٗ َٓ اٌٍّ ِِ َْ َذْفَؼٍُْٛا َفْؤَرُْٔٛا ِتَذْشٍب 

َْ ُّٛ َٚاَل ُذْظٍَ  َْ ُّٛ ُْ اَل َذْظٍِ َٛاٌُِى ِْ  ُسُإُٚط َأ
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu 

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok 

hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279) 

Ini menunjukkan bahwa haramnya sistem riba bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng 

atau bisa dijadikan bahan main-mainan. Riba adalah sebuah permusuhan dan perang terbuka 

kepada Allah SWT. Bayangkan, kita makhluk yang lemah dan pasti mati ini, berani-beraninya 

menantang perang kepada Allah, Tuhan Pencipta jagad raya. Sungguh sebuah sikap bodoh dan 

pandir tentunya. Orang yang cerdas pasti tidak akan mau mengambil resiko sebesar itu, hanya 

dengan iming-iming jaminan hari tua. 

Apalah artinya jaminan hari tua, kalau harta yang kita makan itu justru api neraka, yang hanya 

akan membuat siksa kita di neraka akan bertambah pedih? 

Apalah artinya uang pensiun di penghujung hidup, kalau hanya menambah sengsara di alam 

baka? 

Apalah artinya kebahagiaan sesaat di dunia ini, kalau hanya akan memastikan kitadisksa dan 

disakitiselamanya di neraka? 

Bukankah lebih nikmat kita hidup sederhana apa adanya, meski tidak punya uang pensiun, 

tetapi hati tetap lapang, nyaman, dan insya Allah kalau mati tidak punya tanggungan dosa 

berat? 

Oleh karena itu, sebagai solusi yang baik, cobalah ganti sistem investasi dan depositonya 

dengan yang menggunakan program syariah. Barangkali kalau anda teliti secara cermat, 

mungkin ada satu dua lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mengembangkan 

program ini. 

Kalau memang ada, silahkan ikuti. Karena insya Allah bermanfaat. Dan yang pasti, karena ada 

jaminan kehalalannya. Adapun bila tidak menggunakan sistem syariah, maka sebaiknya 

jangan anda ikut. Lagi pula, toh program ini tidak wajib, kan? Jadi buat apa repot-repot ikut 

tapi tidak mengambil bunganya? 

Padahal dengan ikutnya anda, sudah merupakan andil untuk membesarkan lembaga keuangan 

non syariah itu. Lalu begitu anda diberi bunga, malah tidak diambil. Jadi bunga itu justru akan 

lebih memberikan keuntungan yang jauh lebih besar lagi buat lembaga itu, dibandingkan 

teman anda yang mengambil bunganya. Dan pada gilirannya, anda termasuk orang yang 

membesarkan lembaga keuangan sistem ribawi juga. 

Apalagi bila disinyalir bahwa lembaga keuangan sistem ribawi ini milik musuh Islam, 

tentunya, dosa anda pun juga tambah banyak. Sebab sudah ikut membantu menyumbang uang 

buat misionaris. Jangan-jangan keuntungan yang anda berikan lebih besar dari pada infaq anda 

untuk masjid? Nauzu billahi min zalik 

Malah sebaiknya, anda promosikan agar kantor anda ikut program seperti ini lewat lembaga 

keuangan syariah saja. Selain aman dan sesuai syariah, ada nilai dakwahnya juga buat anda. 

Nantinya, dari setiap klien yang ikut program syariah ini, anda akan dapat pahala kebaikan 

dari tiap orang. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wbarakatuh. 

 

Bayar Riba dengan Uang Riba, Bolehkah? 
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Ustadz, orang tua saya menabung di bank konvensional. Kemudian orang tua saya 

mengamanahkan tabungan itu pada saya. Kemudian saya memindahkan seluruh uang 

tabungan itu ke bank syariah. Dalam uang tabungan tersebut, terdapat sekitar 600 ribu rupiah 

uang hasil bunga (berdasarkan data pada buku tabungan bank konvensional). Rencananya 

uang riba itu akan saya keluarkan untuk fasilitas-fasilitas umum. 

Sementara itu ada seorang sahabat saya yang ibunya berhutang kepada tetangganya 

(menggunakan sistem riba bunga bulanan), dan sudah saatnya jatuh tempo. Sahabat saya itu 

ingin melepaskan ibunya dari riba tersebut dengan cara melunasi pokok pinjaman dan 

bunganya. Bolehkah saya menggunakan uang riba dari tabungan orang tua saya untuk 

melunasi utang ibu sahabat saya? 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Cukup satu baris kalimat dalam menjawab masalah anda, yaitu: Tidak boleh bersedekah 

dengan uang haram. 

Ketika anda ingin menutupi hutang ibu teman anda, niatnya tentu niat yang mulia. Dan 

tentunya perbuatan itu sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Perbuatan seperti ini, 

yaitu melepaskan seseorang dari jeratan hutang, adalah perbuatan yang sangat mulia dan pasti 

Allah SWT akan mengganti dengan harta yang lebih baik. 

Namun apabila uang yang anda gunakan untuk menolong itu bukan uang yang halal, tentunya 

nilai pahalanya justru akan lenyap. Sebab Allah SWT tidak menerima sebuah ibadah maliyah 

yang diambilkan sumber uangnya dari sumber-sumber yang tidak halal. 

Uang hasil dari bunga bank jelas riba, oleh karena itu status hukumnya adalah uang haram. 

Sebagai uang dengan status hukum haram, maka uang ini tidak sah bila digunakan untuk hal-

hal yang bersifat kebajikan amal yang diniatkan untuk mendatangkan pahala. 

Maka uang itu tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, pesantren, madrasah, 

sekolah, rumah yatim, atau sumbangan-sumbangan lain yang diniatkan untuk mendapatkan 

nilai pahala dari sisi Allah SWT. 

Dalil keharaman berbuat kebajikan dengan menggunakan uang haram adalah sabda Rasulullah 

SAW: 

ثً اال  م ١ة ال ٠ ٍُ اْ اهلل ط ع ٚ ١ٗ ٍ ٍٝ اهلل ػ ص عٛي اهلل  اي س اي: ل ٕٗ ل ضٟ اهلل ػ شج س ٘ش٠  ٟ ػٓ أت

ثا ١  ط

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu 

baik (suci). Dia tidak menerima pembeiran kecuali dari sumber yang baik (suci) pula." 

Dan tentunya sebagai muslim, kita pun telah diharamkan untuk memakan rejeki kecuali dari 

sumber-sumber yang jelas kehalalannya. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ُ ٕاو ِا سصل ثاخ  ١ ٍٛا ِٓ ط ٕٛا و ٓ آِ ز٠ ٙا اٌ ا أ٠ ٠ 

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari rejekimu. (QS Al-

Baqarah: 172) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Bekerja pada Kantor Lembaga Hukum 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz langsung saja ke inti masalahnya, bagaimana dengan penghasilan yang kita peroleh 

ketika kita bekerja pada kantor lembaga hukum sementara pendapatan yang diperoleh dari 

kantor tersebut didapat dari orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan 

menggunakan jasa kita untuk meringankan hukumannya atau untuk melakukan pembelaan 

atas dirinya ketika terjadi ketidakadilan hukum atau meminta jasa kita untuk menengahi suatu 

perkara, perceraian misalnya.  

Dalam hal ini kita tidak menjadi pelaksana langsung tapi hanya menjadi bagian dari fungsi 

administratifnya saja. Mohon penjelasan dari ustadz, sebab saat ini saya sedang berupaya 

mencari pekerjaan yang sedapat mungkin menjadi berkah dari setiap yang saya hasilkan. Atas 

jawabannya saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Supriyadi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Kantor lembaga hukum itu kerjanya bukan membalik kemungkaran seolah-olah menjadi 

kebaikan. Bukan membolak-balik kebenaran menjadi kebatilan atau sebaliknya. Kami kira 

anda lebih tahu hal itu. 

Kantor lembaga hukum itu kerjanya membantu memberikan penjelasan atas hak-hak 

seseorang. Bila seseorang dituduh melakukan suatu kejahatan, maka lembaga ini memberikan 

masukan dalam bentuk pembelaan atas hal-hal yang dituduhkan. Intinya, agar seseorang tidak 

dipersalahkan atas sesuatu yang memang bukan kesalahannya. 

Anggaplah memang seseorang telah terbukti melakukan kesalahan, maka fungsi lembaga ini 

adalah memastikan bahwa seseorang hanya boleh dihukum atas kesalahannya yang benar-

benar dilakukannya, tidak ditambahi dengan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya. 

Karena itulah keberadaan lembaga hukum diakui oleh negara, lantaran diyakini fungsi dan 

perannya yang sangat signifikan. Yaitu memastikan bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman 

atas hal-hal yang bukan kesalahannya. 

Praktek yang Diharamkan 

Namun semua jenis pekerjaan semulia apapun, tentu ada celah-celah untuk terjerumusnya kita 

ke dalamnya. Khusus dalam masalah lembaga bantuan hukum ini, ada juga kemungkinan 

berlaku curang dan haram. 

Misalnya menyogok hakim agar memutuskan perkara yang menguntungkan mereka. Inilah 

yang dikatakan sebagai risywah yang sering disebutkan di dalam banyak dalil syariah. 

Pembela ingin agar dia menang dalam perkara, lalu memberikan sejumlah upeti kepada hakim, 

sehingga keputusan hakim akan cenderung memenangkan perkaranya. 

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Dawud 

dan at-Tirmidzi) 
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Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap. (HR Khamsah kecuali an-Nasa`i dan di 

shahihkan oleh at-Tirmidzi) 

Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan perantaranya. (HR. Ahmad) 

 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

Lembaga Keuangan Konvensional Haram? 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Pak Ustadz yang saya hormati. Maaf, langsung saja ya. Beberapa waktu yang lalu saya 

membaca topik mengenai „Ritual Pindah Rumah‟ di rubrik kita ini, dan saya sangat tertegun. 

Tertera bahwa rumah kita sedapat mungkin terhindar dari hubungan dengan lembaga 

keuangan konvensional. 

Saya ingin mengetahui lebih lanjut, apakah MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa lembaga 

tersebut haram? 

Karena tak jarang, ustadz (atau minimal orang yang mumpuni dari segi agama) yang bekerja 

di lembaga tersebut. Termasuk saya pribadi yang masih awam dalam segi agama bekerja di 

bank konvensional. Mohon pencerahan lebih lanjut? 

Apakah sesegera mungkin saya harus mencari pekerjaan lain yang tidak menimbulkan 

kontroversi? Terima kasih. 

Wassalamu'alaikum,  

Sabariman 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Lembaga keuangan konvensional telah dinyatakan haram oleh semua ulama di dunia, 

termasuk juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu haram hukumnya bagi umat 

Islam untuk masih saja terlibat dengan lembaga-lembaga yang menjalankan praktek yang 

bertentangan dengan hukum Allah SWT. 

Bunga bank konvensional yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga itu adalah harta yang 

sejatinya haram. Kalau sampai tetap dijalankan juga, apalagi sampai masuk ke dalam perut, 

tentunya akan menghilangkan barakah pada diri kita. 

Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), KH Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa status hukum bunga bank yang haram menurut 

syariat Islam, tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan fatwa itu sudah dikeluarkan MUI sejak 

tahun 2000. Saat dikeluarkannya fatwa tersebut, bank syariah belum sebanyak sekarang. Oleh 

karenanya, fatwa haram tersebut tidak mutlak atau umat Islam masih diperbolehkan 

menggunakan sistem bunga. Sifatnya darurat, karena bank syariah belum banyak. 
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Setelah kini banyak bank syariah berdiri maka MUI mencabut status darurat tersebut. MUI 

menyatakan bahwa ulama dan perbankan syariah menganggap saat ini, dengan banyaknya 

bank syariah berdiri, sudah tidak tepat lagi masih diberlakukannya kondisi darurat. 

Di antara lembaga dunia Islam yang secara tegas mengharamkan bunga riba adalah: 

1. Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo sejak tahun 1965  

2. Lembaga Fiqh Islam OKI di Jeddah sejak tahun 1985  

3. Lembaga Fiqh Islam Rabithah „Alam Islami di Makkah sejak tahun 1406 H.  

4. Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait tahun 1983  

5. Fatwa Mufti Mesir tahun1989 yang telah menyepakati bahwa bunga‟ bank adalah riba.  

Hukum Bekerja di Lembaga Keuangan Konvensional 

Sebagian ulama muslim, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, memberikan rukhsoh (keringanan) 

dalam kebolehan bekerja di bank-bank konvensional. Asalkan dengan alasan-alasan yang bisa 

diterima, serpti kedaruratan dan tidak adanya lagi tempat untuk mendapat rizqi saat itu. 

Hal-hal yang meringangkan di antaranya adalah bahwa tidak semua transaksi di perbankan 

tersebut haram. Ada transaksi-transaksi lain yang dibolehkan seperti; penukaran mata uang, 

transfer, jasa penitipan di deposit box dan lain-lain. 

Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut --meskipun 

hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju 

kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia 

rnelaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan 

Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya: 

"Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan." (HR Bukhari) 

Memang benar bahwa riba itu haram dan ulama telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba 

yang diharamkan. Ayat dan hadits tentang itu sudah cukup banyak dan kita sepakat dengan itu 

semua. Namun yang perlu kita sadari juga adalah bahwa lembaga keuangan konvensional itu 

telah sedemikian menjamur di negeri Islam, sehingga sekedar memfatwakan keharaman 

bekerja pada bank itu, belum tentu bisa mengikis keberadaan bank itu. 

Dalam kondisi itu, yang kita butuhkan adalah sebuah proses. Dan Islam tidak melarang 

umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan 

yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan 

lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu 

telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar. 

Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, 

lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah (sarana) yang tepat untuk 

mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. 

Di sisi lain, Islam melarang seseorang melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha 

diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan seseorang 

untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

..." Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al-Baqarah: 173) 
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Bila sekian ratus ribu muslimin yang sekarang bekerja di bank konvensional tiba-tiba berhenti 

dan kehilangan penghasilan (ma’isyahnya), siapakah yang akan menghidupi keluarga mereka? 

Sedangkan kalangan produsen muslimin belum bisa memberikan alternatif pekerjaan lain 

dengan jumlah yang memadai untuk menampung semua karyawan tadi. Lalu akakah kita akan 

membiarkan sekian juta muslimin kelaparan tanpa ada alternatif jelas untuk mengatasinya? 

Ada juga faktor strategis lainnya yang perlu dipertimbangkan. Yaitu bila kita melarang semua 

muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang 

nonmuslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai 

mereka. 

Jalan keluar terbaik memang dengan mendirikan bank Islam atau bank syariah. Namun secara 

logika angka, daya serap lowongan pekerjaan pada bank-bank itu belum sebanding dengan 

pekerja di bank konvensional yang ada. Sehingga bila kita fatwakan keharaman mutlak untuk 

bekerja pada bank konvensional, kita masih belum bisa memberikan alternatif jalan keluar 

yang real untuk mereka menyambung hidup. 

Karena itu kalau kita ingin mengatakan bahwa bekerja di bank konvensional itu haram, maka 

perlu dilihat terlebih dahulu tentang alternatif pekerjaan seseorang. Bila di depan matanya ada 

lowongan pekerjaan lain yang halal dan pasti, maka wajiblah baginya untuk berhenti dari bank 

konvensional. Tapi bila setelah berhenti, keluarganya malah terlantar, tentu ini adalah 

madharat. Begitu juga dengan ikut menyukseskan bank konvensional adalah madharat. Dalam 

konteks ada dua madharat yang sama sekali tidak bisa dihindarkan, maka kita diminta untuk 

memimilih yang madharatnya lebih kecil. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Rumah Riba 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Membaca sebuah pertanyaan tentang pindahan rumah beberapa saat lalu mengingatkan saya 

kembali bahwa rumah saya dan mungkin ribuan muslim lainnya adalah rumah riba. Tentu hal 

ini menyedihkan bagi saya. Dulunya saya telah berusaha mencari bank yang berlabel syariah 

dan memberikan pinjaman konsumtif seperti kepemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain. 

Waktu itu bank bersyariah baru sedikit dan tidak menyediakan layanan tersebut.  

Bagaimana seharusnya yang saya lakukan terhadap rumah saya, sedang saya masih sangat 

memerlukan dan tidak ada dana untuk membeli tempat tinggal yang baru. Intinya saya 

sekarang terjebak riba, bagaimana jalan keluarnya? Tentu efeknya adalah keluarga juga, 

bagaimana memberi pemahaman kepada mereka dengan kondisi yang mungkin akan 

tidak/kurang menyenangkan? Apakah dengan cara berhenti membayarnya dan resiko rumah 

ditarik? Apakah dengan melunasinya? Terima kasih. 

Wassalamu'alikum, 

Elbas Tsani 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Cara berhenti membayarnya adalah langsung dilunasi saja. Dengan demikian, anda tidak 

punya kewajiban lagi untuk terlibat dengan segala bentuk riba yang menjerumuskan. 

Tapi dari mana uangnya? Pasti itu pertanyaan anda berikutnya, bukan? 

Tenang saja, sekarang ini sudah bermunculan bank-bank syariah. Di antara jasa pelayanannya 

antara lain untuk menolong orang-orang seperti anda ini. Yaitu mereka yang muslim dan sadar 

atas ke-Islamannya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dirinya banyak terlibat dengan akad-akad 

ribawi, termasuk kredit rumah. Apa yang akan dilakukan oleh bank syariah? 

Tentu saja mereka akan membayar lunas semua hutang anda. Sehingga rumah anda itu sudah 

tidak terkena noda riba lagi. Dan anda bisa bernafas lega, lantaran tidak ada dosa yang 

membuntuti. Tinggal anda atur kesepakatan dengan bank syariah, bagaimana mencicil akad 

kredit syariah. Mungkin ada sedikit biaya ekstra yang perlu anda keluarkan, akan tetapi yang 

penting adalah anda bebas dari riba. 

Sebab setelah kredit rumah itu di-takeover, maka urusan anda tinggal kepada bank syariah, 

yang tentunya bertransaksi dengan anda dengan cara bebas riba. 

Menurut yang kami dengar dari teman-teman di bank-bank syariah, nyaris hampir semua bank 

syariah di negeri ini sudah punya pelayanan takeover itu. Silahkan anda hubungi bank syariah 

favorit anda dan sampaikan masalah anda kepada mereka. 

Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita semua dalam rangka mendapatkan rezeki yang 

halal dan diridhai-Nya. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pinjam di Koperasi, Ribakah? 

Assalamu'alaikum w. w. 

Pak Ustadz, to the point saja. Koperasi saya menyediakan pinjaman bagi anggotanya, dengan 

bunga 10%. Misal si A pinjam, tetapi dari bunga 10% itu =5% akan dimasukkan ke las 

peminjam si A sebagai keuntungan dan 5% lagi dimasukkan ke kas koperasi sebagai laba 

koperasi. Laba koperasi digunakan untuk usaha operasi, yang tentunya laba hasil usaha 

koperasi akan diberikan ke anggota Koperasi. Yang boleh pinjam hanya anggota koperasi. 

Pinjaman seperti di atas, ribakah? 

Atas Jawaban pak Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu'alaikum w.w. 

Nono Taryono 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pinjaman itu 100% riba dan termasuk akad yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada 

kaitannya dengan keuntungan koperasi yang akan dikembalikan kepada anggota, namun akad 

pinjam uang dengan keharusan pengembalian lebih dari yang dipinjam adalah riba. Meski 

tujuan tambahan itu untuk kas koperasi atau untuk keperluan seluruh anggota sendiri. 
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Sebab prinsip dasar tentang hukum uang menurut syariat Islam bahwa uang itu tidak boleh 

disewakan. Dan meminjamkan uang dengan kewajiban pengembalian pokoknya serta 

tambahanannya sama dengan penyewaan uang. 

Dalam Islam yang boleh disewakan hanya barang atau jasa, tapi bukan uang atau alat tukar 

lainnya seperti emas dan perak. 

Lalu adakah jalan keluar yang halal namu koperasi tetap bisa mendapatkan laba? 

Selalu ada jalan yang halal asalkan kita mau melakukannya. Caranya dengan mengubah 

akadnya menjadi akad mudharabah atau murabahah yang dihalalkan dalam Islam. Bukan 

pinjaman berbunga seperti yang anda ceritakan. 

Sebagai ilustrasi sederhana, katakanlah anda sebagai anggota koperasi butuh sepeda motor. 

Dari pada pinjam uang ke koperasi dengan bunga, lebih baik dibuat perjanjian bahwa koperasi 

membelikan motor untuk anda, lalu anda membayar secara angsuran kepada koperasi. Untuk 

jasa itu, koperasi berhak mendapatkan keuntungan dari penjualan motor. Kalau harga asli di 

showroom katakanlah 10 juta, maka koperasi membeli dan menjualnya kepada anda dengan 

harga lebih. Misalnya menjadi 12 juta namun boleh diangsur selama setahun. 

Ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Anda dan koperasi tidak terkena haramnya 

riba, tetapi kebutuhan anda untuk punya motor bisa terpenuhi. Sementara koperasi pun akan 

diuntungkan karena mendapat margin tertentu atas jasa menjual motor kepada anggotanya. 

Lalu kemudian anda akan bertanya, bagaimana seandainya yang dibutuhkan bukan motor tapi 

untuk keperluan bayar uang sekolah, berobatdan kebutuhan yang primer lainnya? 

Saran kami kepada koperasi untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat mendasar 

dengan yang bersifat umum. Untuk kebutuhan mendasar seperti biaya sekolah, berobat dan 

sejenisnya, sebaiknya koperasi tidak mengambil keuntungan dari peminjaman uang kepada 

anggotanya. Itulah fungsi koperasi, memberi bantuan kepada yang memang sangat 

membutuhkan tanpa harus menzaliminya. 

Sedangkan untuk modal kerja atau kebutuhan pengadaan barang kebutuhan seperti kendaraan, 

membangun rumah dan sejenisnya, barulah koperasi menerapkan sistem bagi hasil sesuai 

syariat Islam. 

Jadi ada bantuan yang bersifat profit dan ada juga yang bersifat sosial. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Membeli Hasil Curian untuk Dijual Lagi 

Begini pak, saya seorang pekerja proyek. Saya sering melihat dan menyaksikan teman saya 

membeli 'barang' dari pekerja lain, sedangkan 'barang' dari pekerja itu adalah kepunyaan 

proyek. Dan 'barang' tersebut kemudian dijual lagi kepada orang lain. Bagaimana itu 

hukumnya? 

Muhamad Arifai 

 

Jawaban 
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Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Barang yang dijual oleh seorang pekerja proyek padahal barang itu milik proyek tentunya 

bukan miliknya. Pekerja proyek adalah orang yang diamanahi untuk mengerjakan proyek, 

bukan untuk menjual aset dan bahan-bahan yang ada di proyek itu. 

Tentu saja bila demikian maka hal itu termasuk menjual barang yang bukan miliknya. Bisa 

dikategorikan dengan mencuri, kalau dilihat dari sisi si pekerja proyek. Dan pencurian adalah 

sebuah dosa yang diancam dengan siksa yang pedih di neraka. 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu 

mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa': 29) 

Sedangkan bila dilihat hukumdan syarat jual beli, maka jual beli itu pun tidak sah. Mengapa? 

Karena di antara syarat jual beli itu adalah barang yang dijual memang benar-benar milik si 

penjual, bukan barang orang lain yang diambilnya diam-diam secara zhalim. Oleh karena itu, 

maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. 

ِٓ ُؽَؼ١ٍْة ِٚ ْت ِّْش ْٓ َػ ََٚػ , ِٗ ْٓ َأِت١ ِٖ َلاَي ,َػ ْٓ َجِذ ِْ ِفٟ َت١ٍْغ :َػ ٌََٚا َؽْشَطا ََٚت١ٌْغ  ًُ َعٌٍَف  ِٗ ٌَا ٠َِذ َلاَي َسُعُٛي َاٌٍَ , ْٓ َّ ُْ ٠ُْض َِا ٌَ ٌََٚا ِسْتُخ  , 

َّْغُح ٌَْخ ُٖ َا َٚا َْٕذَن َس َِا ١ٌََْظ ِػ ٌََٚا َت١ُْغ  , ُٞ ِِِز ُٗ َاٌِرْش ََٚصَذَذ ََّح , ُٓ ُخَض٠ْ َٚاْت , ُُ َٚاٌَْذاِو  

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Tidak halal jual beli salaf, jual beli dengan dua syarat dalam akad, keuntungan 

dari sesuatu yang tidak dijamin dan jual beli barang yang bukan milikmu." (HR Khamsah dan 

At-Tirmizy, Ibnu Khuzaemah serta Al-Hakimmenshahihkannya) 

Si pembeli bila mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu barang curian, harus 

mengembalikannya lagi kepada penjualnya. Dan dia berhak atas uangnya. 

Untuk sekedar diketahui, paling tidak ada 5 syarat yang terpenuhi dalam akad jual beli terkait 

dengan barang. 

1. Barang itu suci, bukan benda najis  

2. Barang itu dimiliki oleh penjualnya, meski penjual boleh meminta jasa perantara atau 

pegawai untuk menjualkannya  

3. Barang itu jelas ukurannya serta deskripsinya, bukan sesuatu yang majhul.  

4. Barang itu bisa diserahkan, baik wujudnya atau pun formalitasnya dan legalitasnya.  

5. Barang itu punya manfaat buat manusia dan tidak memberikan madharat.  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Bekerja di Luar Negeri, Samakah dengan Membantu 

Orang-Orang Kafir? 

Assalamu'alaikum, 
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Pak Ustadz, saya seorang karyawati berjilbab di perusahaan Indonesia. Perusahaan saya sering 

kerjasama dengan perusahaan asing. Saya sering diperbantukan karena alhamdulillah saya 

menguasai bahasa asing (Inggris). Saya juga berteman dengan partner asing perusahaan dari 

luar negeri. Sudah sebulan ini saya sedang mencari pekerjaan lain karena suasana kerja yang 

kurang mendukung walaupun mayoritas Muslim.  

Yang jadi pertanyaan, teman saya tersebut menawarkan untuk kerja di kantor pusatnya di luar 

negeri, tepatnya di New Zealand. Dia meminta saya berbicara dengan suami karena kalau 

kami setuju kami diperbolehkan pergi bersama dan suami juga akan bekerja di sana. Menurut 

teman saya karyawati di sana juga ada yang berjilbab seperti saya ketika dia ditanya mengenai 

identitas saya yang seorang Muslimah. 

Suami saya setuju dengan pertimbangan tidak terlalu lama kemungkinan kita di sana hanya 2 

tahun saja, ada komunitas muslim di kota tersebut dan 5 masjid sudah berdiri lengkap dengan 

kajian ke-Islaman, shalat Jumat berjamaah dan lain-lain. Di samping itu kita belum dikaruniai 

anak dan juga untuk menambah modal usaha ketika kembali ke Indonesia pada sisi ekonomi. 

Yang jadi kekhawatiran saya, apakah boleh kita membantu dalam kata lain bekerja untuk 

orang non Muslim karena mereka adalah musuh-musuh kita umat Islam dan mereka tidak 

akan ridho pada Muslim sampai kita ikut agama mereka (QS 2: 120)? Di sisi lain, dalam 

bekerja saya lihat mereka lebih profesional dan disiplin yang ini bisa kita contoh untuk 

kebaikan dan inilah suasana kerja yang saya cari. Seringkali saya lihat orang Muslim sendiri 

tidak bekerja disiplin. Apakah boleh dengan alasan tersebut kita belajar pada perusahaan orang 

asing yang lebih profesional? 

Mohon pak Ustadz memberikan solusi dalam Islam dan atas jawabannya saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Irma Dewi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Tidak semua orang kafir itu musuh umat Islam, hanya kafir harbi saja yang harus dimusuhi. 

Itu sifatnya tidak abadi, maksudnya tidak selamanya orang kafir harbi itu akan jadi kafir harbi. 

Bila terjadi perdamaian dan ta'ahud antara mereka dengan pemimpin umat Islam, maka 

statusnya turun menjadi kafir zimmi, kafir mu'ahid atau kafir muamman. 

Di Madinah pada masa Rasulullah SAW, jumlah kafir zimmi ini cukup banyak. Dan tidak ada 

pemboikotan apapun dengan mereka, karena selama ini mereka setiap dengan perjanjian yang 

telah disepakati. Yaitu Piagam Madinah. Kecuali setelah terbukti kecurangan mereka dan 

gugurnya piagam itu, maka dimaklumatkan perang kepada mereka dan jadilah mereka kafir 

harbi. 

Selama masih dalam mu'ahadah, kehidupan di Madinah cukup tenang. Bahkan dalam banyak 

hal, Rasulullah SAW terlibat dengan banyak akad dan transaksi dengan orang Yahudi. 

Demikian juga dengan para shahabat, mereka tetap bermuamalah dengan orang yahudi di 

Madinah. 

Kalau pun kita tidak suka dengan sikap mereka, lalu secara perasaan yang bersifat individu 

kita tidak mau bekerjasama atau bekerja dengan mereka, tentu sikap itu merupakan hak kita 
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masing-masing. Sama saja kasusnya bila anda menolak bekerja dengan sebuah perusahaan di 

negeri sendiri, lantaran bosnya kurang anda sukai. 

Tetapi kita bisa membuat sebuah fatwa begitu saja yang mengharamkan bekerja dengan suatu 

perusahaan tertentu hanya karena masalah yang bersifat subjektif. 

Manfaat dan Madharat 

Dalam pandangan kami selama bukan kepada orang kafir harbi, kita masih dibenarkan untuk 

berhubungan bahkan bermuamalah dengan mereka. 

Pertimbangannya tinggal masalah seberapa besar manfaat dan madharat yang bisa kita dapat 

dari bermuamalat dengan mereka. 

Barangkali di antara manfaat yang bisa anda dapat adalah gaji yang lebih besar. Dan 

pertimbangan ini tentu manusiawi sekali dan juga dibenarkan dalam syariah. Banyak sekali 

para aktifis dakwah dari negara Arab yang kini tinggal di negara barat, di mana salah satu 

pertimbangan mereka memang pertimbangan ekonomi selain masalah peluang dakwah. 

Dan memang peluang berdakwah ini pun bisa menjadi faktor penguat juga. Sebab negara-

negara barat termasuk juga New Zealand miskin dan minim dakwah, padahal mereka juga 

berhak untuk mendapatkannya. Apalagi mengingat sekarang ini sampai bisa membuat mereka 

berbondong-bondong masuk Islam. Pasca meledaknya bom WTC 11 September 2001, paling 

tidak sudah ada 25.000 orang Australia yang masuk Islam. 

Tentunya mereka butuh nara sumber dari kalangan muslim, selain juga perlu bertemua 

langsung dengan orang-orang Islam yang menjadi teman mereka serta membuat citra yang 

positif. Semua ini kami anggap sebagai bagian dari dakwah yang sangat urgen. 

Dakwah bukan hanya terbatas di negeri Islam saja, tetapi justru di barat sekarang ini sangat 

dibutuhkan tenaga dakwah. 

Selain urusan ekonomi dan dakwah, di beberapa negara barat juga ada manfaat lainnya yang 

bisa kita ambil, misalnya teknologi dan aplikasinya, juga penerapan kedisiplinan, kebersihan, 

ketertiban bahkan termasuk law enforcement. 

Tetapi di balik beberapa manfaat, pasti juga ada madharat. Misalnya dekadensi moral yang 

akut di negeri mereka, kebebasan seks, termasuk resiko tertular AIDS. Kerusakan dalam 

bidang pemikiran juga sangat parah, baik lewat ideologi kapitalis, sosialis bahkan atheis. 

Selain juga liberalis dan sekuleris yang bersarang di sana. 

Resiko lainnya masalah ketidaknyamanan anda disikapi dengan stereotype negatif oleh bangsa 

itu. Akibat kebijakan pers yang sangat timpang. Mungkin juga anda akan menerima sindiran, 

cacian, sinisme, atau bahkan provokasi negatif dari bangsa itu. 

Semua manfaat dan madharat itu perlu anda pertimbangkan sebaik-baiknya. Kalau manfaatnya 

dirasa lebih besar, apa salahnya anda berangkat ke sana dengan suami. Tapi kalau 

madharatnya jauh lebih besar, buat apa ke sana. Tidak ada salahnya bila anda banyak cari 

informasi kepada teman-teman yang sudah pernah ke sana sebelumnya. Atau kalau anda 

punya jalur tertentu dengan para aktifis dakwah di sana, tentu akan lebih lagi. Sebab sejak 

awal anda akan dimasukkan ke dalam barisan aktifis dakwah di sana. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Jual Beli Dua Harga Haram, Bagaimana dengan Kredit? 

Ustadz, bagaimana hukum jual beli dengan dua harga, maksudnya jika kontan harganya lebih 

murah tapi jika kredit jatuhnya jadi lebih mahal? 

Abdul Basit 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Jual beli secara kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli 

barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai tunai dengan bila 

dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. 

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) 

dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) 

bulan. 

Sedangkan hadits yang sering dijadikan dasar pelarangannya, sebenarnya bukan dallil yang 

tepat. Sebab jual beli kredit bukan jual beli dengan dua harga, tetapi jual beli dengan satu 

harga. Dua harga hanyalah pilihan di awal sebelum ada kesepakatan. Tapi begitu sudah ada 

kesepakatan, penjual dan pembeli harus menyepakati satu harga saja, tidak boleh diubah-ubah 

lagi. 

َُّذ ُٖ َأْد َٚا ِٓ ِفٟ َت١َْؼٍح َس ْٓ َت١َْؼَر١ْ ِٗ َػ َٙٝ َسُعُٛي َاٌٍَ َُ٘ش٠َْشَج َلاَي َٔ ْٓ َأِتٟ  ََٚػ , ُٟ َٚإٌََغاِئ , ُٞ ِِِز ُٗ َاٌِرْش ََٚصَذَذ , َْ ُٓ ِدَثا َٚاْت  

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu 

transaksi. (HR Nasai, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi) 

Secara segi kedudukan hukumnya, hadits ini digolongkan hasan oleh At-Tirmizi. Namun dari 

segi pengertiannya, banyak ulama berbeda pendapat. 

Sebagian dari mereka ada yang menggunakan hadits ini sebagai dalil pengharam jual beli 

dengan sistem kredit. Karena menurut mereka, jual beli dengan sistem kredit ini adalah jual 

beli dengan dua harga yang berbeda. Kalau dibayar kontan harganya lebih murah, sedangkan 

kalau dibayar dengan cicilan, total harganya menjadi naik lantaran ada mark-up. 

Mereka menyamakan transaksi kredit dengan jual beli ribawi atau bunga. Karena itu mereka 

mengatakan bahwa jual beli kredit itu haram. 

Hukum Jual Beli Kredit 

Apa yang dikatakan para ulama ini pada sebagiannya memang ada benarnya, namun bukan 

berarti semuanya haram. Sebab letak keharamannya bukan pada adanya dua harga, melainkan 

pada ketidak-jelasan harga. 

Jual beli kredit dibolehkan ketika terjadi kepastian harga dan tidak terjadi dua harga. Sejak 

awal keduanya menyepakati satu harga saja, tidak dua harga. Dua harga itu hanya pilihan di 

awal, sebelum transaksi disepakati. Penjual menawarkan harga a bila kontak dan harga b bila 

kredit. Tapi keduanya harus memutuskan sejak awal, bentuk mana yang mau dipilih. 

Misalnya keduanya sepakat dengan harga b dengan dicicil, maka harga itu tidak boleh lagi 

diubah-ubah di tengah proses pencicilan. Kalau sudah sepakat dengan harga b, tidak boleh 

dinaikkan atau diturunkan lantaran kreditnya lebih cepat atau lebih lambat. 
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Karena itu jual beli secara kredit menjadi halal apabila terpenuhi beberapa hal berikut ini: 

1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. 

Misalnya: harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam 

tempo 5 tahun.  

2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami 

keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.  

3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi 

sehingga terhindar dari praktek bai` gharar (penipuan)  

Untuk lebih jelasnya agar bisa dibedakan antara sistem kredit yang dibolehkan dan yang tidak, 

kami contohkan dua kasus sebagai berikut: 

Contoh Transaksi Kredit yang Dibolehkan 

 

Ahmad menawarkan sepeda motor pada Budi dengan harga Rp 12 juta. Karena Budi tidak 

punya uang tunai Rp12 juta, maka dia minta pembayaran dicicil (kredit). 

Untuk itu Ahmad minta harganya menjadi Rp 18 juta yang harus dilunasi dalam waktu 3 

tahun. Harga Rp 18 juta tidak berdasarkan bunga yang ditetapkan sekian persen, tetapi 

merupakan kesepakatan harga sejak awal. 

Contoh Jual Beli Kredit yang Haram 

Ali menawarkan sepeda motor kepada Iwan dengan harga Rp 12 juta. Iwan membayar dengan 

cicilan dengan ketentuan bahwa setiap bulan dia terkena bunga 2% dari Rp 12 juta atau dari 

sisa uang yang belum dibayarkan. 

Transaksi seperti ini adalah riba, karena kedua belah pihak tidak menyepakati harga dengan 

pasti (fix), tetapi harganya tergantung dengan besar bunga dan masa cicilan. Yang seperti ini 

jelas haram. 

Al-Qaradawi dalam buku HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan 

menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan dari 

orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya. 

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena 

temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan 

kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah 

waktu dan itu sama dengan riba. 

Tetapi jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh 

dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan 

riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut 

yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. 

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata, "Ulama 

Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar 

umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat." 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hutang Uang Disamakan dengan Hutang Emas 
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Assalamu'alaikum wr. wb. 

Semoga ustadz Ahmad Sarwat senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. Apabila 

seseorang memberi hutang kepada orang lain, namun pada saat akad hutang tersebut si 

pemberi hutang memberikan jumlah uang tertentu yang disesuaikan dengan harga emas pada 

waktu terjadinya hutang tersebut. Dengan alasan untuk menghindari merosotnya nilai tukar 

uang (terutama rupiah).  

Sebagai contoh si A memberi pinjaman kepada si B sejumlah uang yang apabila dikurs dengan 

harga emas pada saat itu adalah 100 gram emas 24 karat, setelah jangka tempo tertentu sesuai 

kesepakatan si B diharuskan melunasi hutangnya dengan uang yang nilainya setara 100 gram 

emas 24 karat. 

Apakah memberikan hutang uang dengan menganalogikan memberi hutang emas tersebut 

termasuk riba? Mohon penjelasannya. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Jawaban 

Assalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau untuk menghindari merosotnya nilai mata uang, maka jalan yang paling aman adalah 

hindari pinjaman dengan mata uang tersebut. Gantilah dengan mata uang lain yang lebih stabil 

seperti dolar, Euro atau lainnya. 

Boleh juga menggunakan emas. Maksudnya, benda yang dipinjamkan itu memang emas 

betulan, bukan uang senilai berat emas. 

Maka dengan cara demikian transaksi itu aman, tidak terkena imbas kemerosotan nilai mata 

uang. Dan urusan pengembaliannya pun demikian juga. Artinya, pinjam emas kembali emas. 

Pinjam uang kembali uang. Pinjam dolar kembali dolar. 

Sebab batasan syariah yang telah ditetapkan dalam urusan pinjaman alat tukar adalah tidak 

boleh ada kelebihan dalam pengembaliannya. Dan uang itu tidak boleh disewakan, berbeda 

dengan benda yang memang boleh disewakan. 

Ketika seseorang meminjam uang 1 juta, maka ketika dikembalikan harus satu juta tanpa 

kelebihan satu rupiah pun. Walau mata uang mengalami penyusutan. 

Sedangkan bila yang dipinjam berbentuk benda, bulan alat tukar menukar, dibolehkan dengan 

tambahan saat pengembaliannya. Akad itu dinamakan sewa menyewa. Misalnya anda 

meminjamkan motor untuk sehari, setelah itu motor itu dikembalikan dengan tambahan bensin 

penuh di tanki. Ini bukan pinjaman riba, tapi ini akad sewa menyewa yang halal. Sebenarnya 

motor itu bukan dipinjamkan tapi disewakan, di mana uang sewanya adalah bensin sepenuh 

tankinya. 

Sedangkan dalam urusan pinjaman alat tukar seperti uang, tidak boleh ada kelebihan dalam 

pengembaliannya, sebab alat tukar tidak boleh disewakan. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu 

orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah: 278) 

Karena itulah maka dalam masalah pinjam meminjam uang dengan menggnakan mata uang 

yang rapuh seperti rupiah, kita harus ekstra hati-hati. Sebab kita terikat dengan haramnya riba 
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nasi'ah di satu sisi, sementara di sisi lain kita bisa rugi karena kemerosotan nilai mata uang 

rupiah. 

Solusinya adalah pindah ke mata uang lain atau langsung dalam bentuk emas. Tapi jangan 

dikurskan, melainkan harus berbentuk emas ketika diserahkan, juga harus berbentuk emas 

ketika dikembalikan. Dan emas termasuk benda yang tidak boleh disewakan. Sehingga 

pengembaliannya pun tidak boleh dengan kelebihan. Maka tidak boleh pinjam emas 100 gram, 

lalu dikembalikan menjadi 120 gram. Ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan. 

Kalau pinjam emas 100 gram, maka pengembaliannya harus emas 100 gram juga. Tanpa 

kelebihan. Ini adalah akad yang halal. 

Wallah a'lam bishshawab, wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

 

Investasi Usaha dalam Bentuk Emas 

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh 

Ustadz, A ingin berinvestasi pada usaha yang dilakukan oleh B, namun A tidak ingin dalam 

bentuk uang tapi dalam bentuk emas. Lalu emas tersebut diuangkan oleh B. Lalu A dan B 

bersepakat untuk membagikan keuntungan setiap bulan atas usaha yang B lakukan. 

Apakah investasi yang dilakukan oleh A adalah halal? karena A berfikir jika ia berinvestasi 

dalam bentuk uang, maka akan terkena kemerosotan nilai tukar uang (rupiah) pada saat 

pengembalian di akhir periode investasi. 

Jazakumullah atas jawabannya. 

Yudian Budianto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Dalam syariat Islam, berinvestasi itu dibenarkan bahkan telah secara langsung telah 

dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama calon isteri beliau, Khajidah ra. sebelum 

mereka menikah. Sistem yang mereka lakukan adalah kerjasama bagi hasil, di mana Khadijah 

ra. berinvestasi dana ke dalam bisnis Nabi Muhammad SAW. 

Perjalanan bisnis beliau ke Syam ditemani oleh Maisarah itu kemudian mendapat keuntungan 

besar. Dan keuntungan inilah yang kemudian dibagi dua antara investor dan pengelola. 

Dari pelajaran ini, kita mendapatkan pelajaran berharga, bahwa investas yang dibenarkan 

hanyalah investasi dengan sistem bagi hasil. Di dalam Islam tidak dikenal pemberian bunga 

atas harta yang diinvestasikan. Yang ada hanyalah bagi hasil atas keuntungan. 

Adapun jenis harta yang diinvestasikan, boleh berbentuk apa saja. Bisa uang tunai atau emas 

sebagai alat tukar, atau bisa juga dalam bentuk asset tertentu, seperti rumah, tanah, kendaraan, 

toko dan sejenisnya. 
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Yang menjadi pembeda antara halal haramnya adalah dalam masalah pemberian hasil kepada 

investor. Kalau diambilkan berdasarkan prosentase nilai harta yang diinvestasikan, maka 

hukumnya riba yang haram. Tetapi kalau diambilkan dari keuntungan usaha, hukumnya halal. 

Contoh yang haram misalnya anda berinvestasi emas 100 gram kepada sebuah usaha milik 

teman. Lalu anda berdua menyepakati bahwa teman anda itu harus memberikan 10 gram 

pertahun, di luar emas yang 100 gram itu. 

Sedangkan contoh yang halal adalah anda berinvestasi 100 gram, lalu kalau usaha teman anda 

itu mendapatkan keuntungan senilai 50 gram, maka keuntungan itu dibagi dua masing-masing 

50%, atau boleh juga 40% dan 60% atau lainnya. Kalau masing-masing 50%, maka 25 gram 

untuk anda dan 25 gram sisanya untuk teman anda. Angka 25 gram ini boleh dinaikkan atau 

diturunkan sesuai dengan posisi tawar masing-masing pihak. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

Hukum Tukar Menukar Uang 

Assalamu'alaikum, ustadz.  

 

Saya mohon pencerahan atas hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukumnya bila kita memberi jasa penukaran uang (sesama rupiah) dengan 

mengambil keuntungan tertentu yang jumlahnya kita tetapkan ataupun jumlahnya 

sukarela? Misal apabila uang nominal Rp 100.000,- ditukar dengan uang nominal Rp 

5.000,- sebanyak 20 lembar, kita ambil imbal jasa sebesar Rp 5.000,- atau nilainya 

terserah yang menukar.  

2. Bagaimana hukumnya jasa penukaran uang (valas versus rupiah) yang dijalankan 

Bank/Money Changer, di mana mereka menukar (beli) mata uang asing dengan rupiah 

tertentu lalu menukar (jual) mata uang asing tersebut dengan rupiah tertentu yang lebih 

tinggi? 

3. Bagaimana hukumnya laba selisih kurs, misal kita punya tabungan/deposito dollar 

kemudian saat nilai tukar rupiah melemah, kita memperoleh laba selisih kurs? Atas 

pencerahan ustadz, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro.  

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Sokhid 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Penukaran uang dalam satu mata uang namun dengan nilai yang tidak sama adalah bagian dari 

riba. Meski pun bentuk fisiknya beda, tapi nilainya teap sama. Maka uang pecahan seratus ribu 

ditukar kalau mau ditukar dengan uang lima ribuan, nilainya harus sama. Tidak boleh berbeda 

walau hanya satu rupiah pun. Sebab khusus dalam tukar menukar uang dalam satu mata uang, 

tidak boleh ada perbedaan nilai. 
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Adapun tukar menukar uang antara mata uang yang berbeda, tidak termasuk hal yang 

diharamkan. Sebab keduanya adalah mata uang yang berbeda. Nilai masing-masing bisa saling 

berbeda dan setiap hari selalu berubah. Seolah-olah keduanya adalah dua komoditi yang 

berbeda, lalu punya nilai yang juga fluktuatif. Karena itu boleh dipertukarkan antara satu 

dengan yang lainnya. 

Karena itu dalam kasus kita punya simpanan uang dalam mata uang yang stabil, lalu kita 

menjualnya karena nilainya bagus, tidak termasuk yang diharamkan. Asalkan kita tidak 

menjadikan hal itu sebagai sebuah proyek ambisus yang mendatangkan uang. 

Maksudnya adalah bahwa kita diharamkan untuk menjadi spekulan yang kerjanya memang 

hanya berspekulasi dan bermain bursa mata uang asing. Yang haram adalah melakukan 

spekulasi dan gamblingnya. Dan hal inilah yang sesungguhnya terjadi di bursa valuta asing. 

Sedangkan bila kita sengaja menyimpang uang dalam dolar agar tidak terkena dampak 

merosotnya nilai uang, tentu saja bukan hal yang diharamkan. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

Meminjamkan Uang dengan Imbalan 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Semoga Alloh senantiasa merahmati Pak Ustadz dan seluruh Muslimin wal Muslimat. Pak 

Ustadz, sebelumnya mohon maaf, saya mau bertanya mengenai: 

1. Hukumnya meminjamkan uang ke seseorang yang kemudian oleh orang itu uang kita 

dipakai untuk usaha mengkreditkankan barang, dan dari situ kita sebagai pemilik 

modal mendapatkan bagian keuntungan sebesar 4% perbulan. Apakah transaksi yang 

kita lakukan tersebut halal? 

2. Hampir mirip dengan no. 1, kita meminjamkan uang keseseorang untuk membeli 

barang, dengan kesepakatan bahwa dari setiap seratus ribu (100.000), misalnya, maka 

dalam 3 bulan menjadi seratus empat puluh ribu (140.000) dan berlaku kelipatannya. 

Apakah transaksi ini halal? 

Mohon penjelasan dari Pak Ustadz mengenai hal tersebut dilengkapai dengan dalil-dalil syar'i. 

Terima kasih atas jawaban dan bantuan dari Pak Ustadz. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr. 

Noer Kurniawan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Transaksi pada contoh yang pertama hukum bisa halal dan bisa haram. Semua bergantung 

pada pembagian keuntungan yang disepakati 4% itu. 

Transaksi itu halal kalau anda mendapat 4% dari keuntungan, bukan dari nilai uang yang anda 

pinjamkan. Sebab keduanya berbeda sekali. Misalnya anda pinjamkan uang 10 juta, lalu dalam 
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sebulah usaha itu mendapatkan keuntungan bersih 2 juta. Maka yang halal adalah bila anda 

mendapat 4% dari 2 juta. Sedangkan bila anda mendapat 4% dari 10 juta, hukumnya haram. 

Di mana perbedaannya? 

Perbedaannya pada uang yang dibagi, bila dari keuntungan, maka hukumnya halal. Tapi bila 

dari nilai yang dipinjamkan, maka nilainya haram. 

Sedangkan meminjamkan uang dengan cara yang kedua, jelas haramnya. Sebab prinsip dasar 

hukum riba adalah bila uang itu dipinjamkan dan ada kelebihan dalam pengembaliannya. 

Kalau dipinjamkan Rp 100.000, - maka haram hukumnya bila pengembaliannya lebih meski 

hanya menjadi Rp 100.001, -. Apalagi bila lebih dari itu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

 

 

 

Asuransi yang Dibolehkan 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustaz Ahmad yang dirahmati Allah swt, 

Saya berkeinginan untuk mengambil asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi 

kerugian. Yang ingin saya tanyakan, asuransi yang seperti apakah yang dibolehkan dalam 

Islam? 

Mohon penjelasannya. 

Wassalam 

Octa Dwinanda 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Meski sudah memasyarakat dan lazim digunakan orang di seluruh dunia, namun kalau kita 

mau jujur dengan hati nurani, sebenarnya ada banyak kelemahan dalam asuransi yang kita 

kenal. Di antaranya adalah: 

a. Asuransi Mengandung Unsur-unsur Tidak Pasti 

Ketidakpastian yang dimaksud adalah antara peserta dengan perusahaan sama-sama tidak 

tahu, berapa yang harus dikeluarkan dan berapa yang akan didapat. Bisa jadi seorang peserta 

asuransi berharap akan bisa mendapat banyak dari klaim, tapi bisa juga tidak mendapat apa-

apa. 
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Akad ini berarti mengandung jahalah yang diharamkan dalam agama. Di mana penjual dengan 

pembeli sama-sama tidak tahu keuntungan dan kerugian masing-masing. Karena masih sangat 

bergantung dengan banyak kejaidan. 

b. Premi Diputar dalam Investasi dengan Sistem Ribawi 

Perusahaan asuransi konvensional membenamkan dananya dengan sistem ribawi. Uang premi 

yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan dengan cara haram. Karena itu hasilnya pun 

merupakan uang riba yang haram juga. 

Bila peserta asuransi mengajukan klaim, tentu saja uang hasil klaim itu bersumber dari 

investasi ribawi. 

c. Asuransi mengandung unsur pemerasan 

Seringkali terjadi dalam sebuah kesepakatan yang terlalu tebal, seorang peserta asuransi tidak 

mampu memahami secara menyeluruh isi perjanjian. Sehingga dalam banyak kasus misalnya, 

apabila peserta tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah 

dibayar atau dikurangi. 

Di sini sangat terasa unsur pemerasan oleh pihak perusahaan asuransi kepada peserta. 

e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai 

f. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir 

Allah 

Sehingga dengan segala kekurangan ini, banyak ulama yang mengharamkan kesertaan kita 

dalam perusahaan asuransi konvensional. Sebab asuransi yang begini lebih dekat kepada 

sebuah perjuadian. 

Sebagai alternatif dan solusi yang jitu, cerdas dan sesuai syariah, sebaiknya kita mengikuti 

program asuransi yang resmi menggunakan sistem syariah. Sebab asuransi syariah ini sudah 

dikaji secara mendalam oleh para ulama, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta 

sudah difatwakan kehalalannya. 

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama: 

1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru', sehingga tidak mengenal premi melainkan 

infaq ata sumbangan. Dan sumbanganyang diberikan tidak boleh ditarik kembali. 

Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan 

diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan 

kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah 

kentungan hasil mudhorobah bukan riba. 

2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua 

belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk 

mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui 

izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk 

bersama). 

3. Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan 

aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
62 
 

4. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba. Sebab perusahaan asuransi diharamkan 

berinvestasi dengan cara konvensonal yang ribawi. Hanya boleh menggunakan sistem syariah, 

yaitu bagi hasil. 

Selain itu jenis usahanya pun harus dipilih yang halal, tidak boleh misalnya untuk pabrik 

minuman keras, rokok, usah hiburan maksiat dan sebagainya. 

5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. 

Dan dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi syariah memiliki keunggulan. 

Antara lain: 

a. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Di mana nasabah yang satu 

menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi 

konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). 

b. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan 

berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi 

konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 

c. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya 

sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, 

premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk 

menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 

d. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan 

dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan 

tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil 

dari rekening milik perusahaan. 

e. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan 

selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, 

keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak 

memperoleh apa-apa. 

f. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu 

keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan 

investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi 

konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Mengkreditkan Emas Sebagai Solusi, Bolehkah? 

Assalamu alaikum wr. wb. 

Saya ingin menanyakan tentang mengkreditkan emas. Saya berpikir ini bisa menjadi salah satu 

solusi bagi orang-orang yang membutuhkan uang tapi ingin menghindari riba, dan saya lihat 

sudah ada beberapa orang yang melakukannya. 

Pihak yang membutuhkan uang mengajukan kredit emas -misalnya 10 gram- dengan harga 

dua kali lipat dari harga emas tunai, dan dibayar misalnya selama 10 bulan. Setelah 

mendapatkan emas 10 gram tersebut, emas itu dijual kembali di toko emas sehingga dia 

mendapatkan uang tunai yang dia butuhkan. 
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Namun ada orang yang mengatakan bahwa cara ini hanyalah bentuk 'mengakali' sistem riba, 

dan hukumnya sama saja dengan riba seperti orang-orang Yahudi yang mengakali larangan 

hari sabat. 

Padahal saya berpikir ada perbedaan, misalnya ketika tempo diperpanjang karena tidak 

mampu membayar, tidak ada penambahan bunga dan harga tetap sesuai harga awal. Saya 

mohon penjelasan dari ustadz tentang masalah ini. Terima kasih. 

wassalamu alaikum wr. wb. 

Dedisusanto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ketika Allah SWT mengharamkan riba fadhl, maka yang dimaksud adalah keharaman 

bertukar emas dengan emas dan keharaman bertukar perak dengan perak dengan nilai yang 

tidak sebanding. Bisa jadi hal itu karena perbedaan waktu pembayaran atau hal lainnya. 

Dalilnya adalah sabda beliau SAW: 

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian 

menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding. Dan jangan ditambah sebagian 

atas yang lainnya. Janganlah kalian menjual emas dengan perak kecuali yang sama 

sebanding. Dan jangan ditambah sebagian atas yang lainnya. Dan janganlah menjual perak 

yang tidak nampak dengan yang nampak. (HR Bukhari dan Muslim) 

Janganlah kalian menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali kecuali sama 

beratnya. (HR Muslim) 

Termasuk yang diharamkan untuk dipertukarkan dengan timbangan yang berbeda adalah 

makanan. Sebagaimana sabda beliau SAW: 

Dari Ma'mar bin Abdillah ra. berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, "(Menukar) makanan (harus dengan) makanan (yang sebanding)." Dan makanan 

kami pada hari itu adalah tepung sya'ir. (HRMuslim) 

Sehingga dari dalil-dalil di atas jelas sekali keharaman mengkreditkan emas. Yaitu seperti 

praktek yang anda sebutkan itu. 

Emas adalah Uang 

Sebenarnya ketika kita mengatakan haramnya menyewakan atau mengkreditkan uang, pada 

dasarnya juga merupakan pengharaman atas pengkreditan emas juga. Mengapa? 

Uang itu pada dasarnya adalah emas dan emas adalah uang. Kebetulan saja di zaman sekarang 

ini orang-orang menggunkan kertas cetakan resmi yang dikeluarkan oleh bank pusat masing-

masing negara. Tapi pada hakikatnya uang-uang itu adalah 'wakil' dari emas yang dimiliki 

oleh suatu negara. 

Karena perhitungan teknis dan kepraktisan, maka emas-emas yang dulu dijadikan alat tukar 

dalam setiap jual beli, kedudukannya digantikan dengan kertas-kertas itu di zaman sekarang. 

Dan sebenarnya, tidak uang kertas yang beredar itu mewakili jumlah cadangan emas yang 

disimpan di suatu tempat tertentu. 
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Sayangnya, dengan sistem ekonomi kapitalis yang rusak, negara seringkali mencetak uang 

semaunya, tanpa memperhatikan keseimbangannya dengan jumlah cadangan emas yang 

dimilikinya. Sehingga seringkali terjadi inflasi, di mana nilai tukar suatu mata uang merosot 

dan nyaris tidak punya nilai lagi. 

Namun lepas dari kebobrokan itu, yang jelas emas adalah uang yang berfungsi sebagai alat 

untuk berjual-beli. Karena itu itu ide untuk menyewakan atau mengkreditkan emas agar 

terhindar dari riba, justru tidak diperbolehkan. Sebab sejak dulu memang sudah diharamkan. 

Maksudnya, ketika dahulu Allah SWT mengharamkan penyewaan atau peminjaman uang 

dengan bayaran yang lebih, yang diharamkan adalah penyewaan emas atau perak. Sebab di 

masa itu, yang dimaksud dengan uang adalah emas atau perak. 

Sejak zaman dahulu bangsa-bangsa di dunia telah menggunakan emas untuk berjual-beli. 

Mereka belum punya mata uang sendiri yang nilainya naik turun di lantai bursa seperti di 

zaman sekarang. Tapi seluruh dunia mengenal alat tukar universal yang diakui oleh semua 

peradaban manusia, yaitu emas dan perak. 

Cukup ditimbang beratnya saja, tidak perlu meributkan nilai kursnya. Lagi pula tidak ada 

pengaruhnya antara yang nilai emas tersebut dengan tulisan atau gambar yang ada di tiap 

keping uang emas itu. Bahkan boleh dibilang, tiap lurah bisa mencetak uang sendiri sesuai 

dengan gambar wajahnya. Tapi orang tidak peduli, sebab yang jadi ukuran bukan tulisan atau 

gambarnya, tapi yang penting berat keping uang emas itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Uang emas sering disebut dengan dinar, sedangkan uang perak sering disebut dirham. Bangsa 

Romawi menggunakan dinar sebagai alat tukar sedangkan bangsa Persia menggunakan 

dirham. Bangsa Arab yang berada di tengah-tengah dua imperium itu, justru mengenal 

keduanya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

Bagaimana Akad Bagi Hasil yang Baik? 

Assalamu alaikum wr. wb. 

Saya berniat ingin menjalankan usaha dengan jalan bagi hasil; modal dari pihak lain dan saya 

kelola menjadi sebuah usaha. Namun saya punya masalah dalam teknis pelaksanaannya. 

Misalnya saya menerima dana 20 juta dan saya gunakan untuk membuka warung sembako dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Rasanya tidak mungkin jika saya harus mencatat 100% detil 
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jual beli, misalnya ada anak-anak beli permen Rp 500. Sedangkan bagi hasil itu berdasarkan 

perhitungan keuntungan.  

Jadi, bagaimanakah cara yang mudah dan mungkin dilaksanakan agar saya tetap dapat 

melaksanakan sistem bagi hasil tersebut dengan tidak menyulitkan usaha? Terima kasih.  

Wassalamu alaikum wr. wb. 

Dedisusanto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Mencatat detail penjualan tidak menjadi syarat mutlak untuk mengetahui keuntungan sebuah 

usaha jualan. Yang penting anda tahu berapa keuntungan usaha itu, baik per bulan atau per 

tahun. 

Seharusnya seorang pedagang harus tahu, berapakah keuntungan yang didapatnya. Teorinya 

pun sangat sederhana dan bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau sampai seorang pedagang 

tidak mampu menghitung keuntungan yang didapat, justru malah menimbulkan tanda tanya. 

Sebenarnya bisa dagang atau tidak? 

Sebab tidak mungkin dan tidak bisa dibayangkan, ada orang dagang lalu setelah berjalan, dia 

tapi tidak tahu untung apa tidak. Seharusnya, satu rupiah keuntungan yang bisa didapat, 

dengan mudah terdeteksi. 

Barangkali hal ini juga yang membuat banyak orang berdagang, kelihatannya sibuk, capek dan 

pusing, tapi tidak pernah untung. Bukan karena tidak untung, jangan-jangan karena tidak tahu 

cara menghitung keuntungan. 

Secara sederhana, sebelum bicara bagi hasil, anda harus sepakat dulu dengan pemilik modal 

tentang nilai modal masing-masing kalau diprosentasekan. Misalnya, anda punya tempat, kios 

dan rak-raknya serta anda yang jadi pengelola dinilai semua itu selama satu tahun usaha 

seharga 20 juta. Lalu teman anda siap membeli barang-barang yang akan dijual, juga seharga 

20 juta. Sehingga nilai saham anda masing-masing adalah 50%: 50%. 

Satu tahun kemudian, tinggal dihitung jumlah keuntungan. Yaitu semua pemasukan 

(penjualan) dikurangi dengan modal usaha dan semua biaya operasional. Katakanlah didapat 

angka 50 juta. Maka anda sebagai pengelola mendapat 25 juta dan teman anda sebagai 

investor mendapat 25 juta. 

Untuk bisa mencatat modal dan keuntungan, anda tidak perlu mencatat semua detail penjualan 

secara manual. Cukup angka besarnya saja. Tapi pencatatan seperti itu bukan hal yang aneh. 

Buktinya, di hypermart, supermarket atau pusat-pusat perbelanjaan retail, semua penjualan 

tercatat dengan pasti, lengkap dengan catatan tanggal, jam, nama kasir, lokasi, harga, kode 

barang dan semua informasi yang dibutuhkan. Sehingga keuntungan tiap item pun sudah bisa 

terdeteksi. Padahal jumlah itemnya bisa jutaan banyaknya. Dan lalu lintas ke luar masuk 

barang pun sangat tinggi trafiknya. 

Kalau yang retail kelas raksasa bisa mencatat dengan detail tiap transaksi, logika buat kelas 

warung seharusnya lebih mudah, bukan? 

Wallahu a'lam bishshawab, wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Rukun Jual Beli dan yang Boleh Diperjualbelikan Dalam 

Syariah 

Assalaamu`alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Semoga ustad selalu dalam lindungan Allah SWT,  

Begini ustad, saya sebagai muslim merasa sangat minim ilmu saya, terutama di bidang hukum 

dagang dan jual beli secara syariah. Secara sederhana, saya mohon ustadz jelaskan tentang 

rukun atau pokok-pokok sebuah transaksi jual beli. 

Kemudian saya juga mohon kesediaan ustadz untuk menerangkan tentangsyarat apa saja yang 

harus dipenuhi agar suatu benda itu boleh diperjual-belikan? 

Terima kasih sebelumnya ustadz,  

Wassalam 

Putri 

 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dan rukunnya ada 

tiga perkara, yaitu: [1] Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, [2] 

Adanya akad/ transaksi [3] Adanya barang/ jasa yang diperjual-belikan. 

1. Adanya Penjual dan Pembeli  
Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah 

untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadan pelaku yang harus 

berakal dan baligh. 

Maka jual beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila 

atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang 

akalnya (idiot). 

Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali 

bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila 

seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak 

kecil hukumnya sah. 

Sebagaimana dibolehkan jual beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tapi bukan 

sebagai penentu jual beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu 

benda di sebuah toko, jual beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah 

ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja. 

2. Adanya Akad  
Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Akad itu 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
67 
 

seperti: Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 10.000&quot.lalu pembeli 

menjawab, "Aku terima." 

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila 

barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain 

membolehkan akad jual beli dengan sistem mu'athaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan 

pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz. 

3. Adanya Barang/ Jasa Yang Diperjual-belikan  
Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama 

menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar 

boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-

belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

a. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Suci  
Benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk 

diperjual-belikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, 

kotoran hewan dan lainnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: 

 ِٗ ِٓ َػْثِذ َاٌٍَ ْٓ َجاِتِش ْت ََٚػ َّا- ُٙ ْٕ ُٗ َػ َٟ َاٌٍَ ٌَْفْرِخ ;-َسِض ََ َا ِٗ ٠َُمُٛي َػا َِّغ َسُعَٛي َاٌٍَ ُٗ َع ََّىَح ,َأَٔ َٛ ِت ُ٘ َٚ ُٗ َح : ََٚسُعٌَٛ  َٗ َْ َاٌٍَ ّْشِِا ٌَْخ ََ َت١َْغ َا  ,َس

١ََّْرِح َٚاٌْ ِْٕض٠ِش , َٚاٌِْخ , َِ َٚاٌَْؤْصَٕا  

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada 

tahun penaklukan kota itu: ”Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, 

babi, dan berhala”. (HR Muttafaq Alaih) 

Bank Darah Darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit tidak boleh didapat dari jual-

beli. Karena itu Palang Merah Indonesia (PMI) telah menegaskan bahwa bank darah yang 

mereka miliki bukan didapat dari membeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah 

untuk pasien. 

Kalau ada pembayaran, bukan termasuk kategori memperjual-belikan darah, melainkan biaya 

untuk memproses pengumpulan darah dari para donor, penyimpanan, pengemasan dan juga 

tentunya biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Namun secara akad, tidak terjadi jual beli darah, 

karena hukumnya haram. 

Kotoran Ternak  
Demikian juga dengan kotoran ternak yang oleh umumnya ulama dikatakan najis, hukumnya 

tidak boleh diperjual-belikan. Padahal kotoran itu sangat berguna bagi para petani untuk 

menyuburkan tanah mereka. Untuk itu mereka tidak melakukan jual-beli kotoran ternak. 

Kotoran itu hanya diberikan saja bukan dengan akad jual-beli. Pihak petani hanya 

menanggung biaya penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, pengangkutannya. 

Biaya untuk semua itu bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak termasuk jual beli. 

b. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Punya Manfaat  
Yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak bersungsi 

sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau 

merugikan manusia. 

Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak 

memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, 

macan, burung gagak. 

Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul-lahwi yang 

memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak 

bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu 

termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka.Dan tidak ada yang 
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memanfatkan alat musik kecuali ahli maksiat. Seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya. 

(Lihat Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 236). 

c. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Dimiliki Oleh Penjualnya  
Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut 

menjadi wali (wilayah) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (wilayah) adalahbila benda 

itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk 

melakukan transaksi atas benda milik anak itu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari 

pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain. Dalam prakteknya, makelar bisa 

termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, 

di mana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil 

dari pemilik barang. 

Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena 

pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya 

adalah sebagai berikut: 

Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak 

sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk 

membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak 

untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki 

hak berkewajiban atasnya. (HR Tirmizi - Hadits hasan) 

Namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat banyak jalur 

sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadits shahih. 

Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh 

bukan pemiliknya, teapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan 

pemilik aslinya. Misalnya, sebuah akad jual beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti 

wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual beli itu 

menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah. 

Dalilnya adalah hadits berikut ini: 

'Urwah ra berkata, "Rasulullah SAW memberi aku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau 

seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual 

dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan 

uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah 

memberkatimu dalam perjanjianmu." (HR Tirmizi dengan sanad yang shahih). 

d. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Harus Bisa Diserahkan  
Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta 

masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang 

terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara pisik maupun secara hukum. 

Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali 

setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. 

Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, 

karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu. 

e. Barang Yang Diperjualbelikan Harus Diketahui Keadaannya  
Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah 

kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. 

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli 

dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa 
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dtetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-

ukuran lainnya yang dikenal di masanya. 

Dalam jual beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari 

dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk 

dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang 

diberikan. 

Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel 

sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin 

keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Sehingga untuk 

mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, 

misalnya: 

 Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur 

atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, 

daya, konsumsi listrik dan lainnya.  

 Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti 

umumnya sample barang.  

 Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.  

Wassaamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

 

 

Bolehkah Mendapat Komisi dari Penjualan? 

Assalamu 'alaikum wr. wb. 

Pak Ustadz, saya mau menanyakan bagaimanakah sistem perdagangan yang sesuai syariah 

Islam? Jika saya mempunyai teman yang memayungi beberapa pengrajin, kemudian dia 

meminta saya untuk ikut menjualkan kerajinan hasil dari pengrajin yang dipayunginya itu. 

Bagaimana sebaiknya sistem jual belinya? 

Apakah dia menetapkan suatu harga dan menyerahkan pada saya harga yang akan saya jual ke 

konsumen? Ataukah dia menetapkan suatu harga untuk dijual ke konsumen dan saya diberikan 

sejumlah komisi? 

Saya pernah mendengar bahwa jika komisi untuk si penjual dibebankan pada harga barang, 

maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun bagaimana mengimplementasikannya, jika 

harga suatu barang pastilah merupakan gabungan dari biaya produksi dan biaya penjualan 

(misalnya promosi, dll.)? 

Satu lagi pak, bagaimana hukum pemakelaran dalam Islam? 

Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. 

Wassalamu 'alaikum. 
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Nur Mukhayaroh 

 

Jawaban 

Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Keduanya boleh-boleh saja dilakukan, yang sejak awal sudah disepakati sebelumnya. Komisi 

yang dibebankan pada harga barang tidak menjadi masalah. Asalkan prosesnya bukan dalam 

jual beli yang tidak pilihan lain. Tapi jual beli yang bebas. 

Contoh yang haram adalah dalam mafia pertanahan, di mana para calo tanah untuk suatu 

wilayah yang akan mendapatkan ganti rugi sudah mematok harga tertentu. Padahal anggaran 

yang disediakan oleh pembeli tanah sebenarnya jauh lebih tinggi. Dengan adanya calo tanah 

ini, akhirnya warga pemilik tanah hanya mendapatkan ganti rugi yang sangat kecil, tidak layak 

dengan nilai tanah seharusnya. Inilah yang dimaksud dengan haramnya membebankan biaya 

komisi kepada harga barang. 

Adapun dalam jual beli yang bebas seperti alat rumah tangga, di mana konsumen tidak terikat 

dengan keharusan membeli, lalu salesman mengambil untuk dari alat rumah tangga yang 

ditawarkan, tentu saja tidak mengapa. Calon konsumen bebas memilih dan tidak terpaksa 

harus beli. Kalau harganya cocok, dia beli. Tapi kalau harganya dirasa terlalu mahal akibat 

salesnya mengambil untung terlalu banyak, tidak usah dibeli saja. 

Pemakelaran dalam Islam 

Dalam bahasa Arab, istilah makelar disebut dengan simsar. Dan kerja makelar disebut 

simsarah. 

Para ulama memandang secara umum bahwa simsarah itu adalah halal. Sebab dia telah berjasa 

dalam rangka menjualkan barang kepada pihak lain. Bila tidak ada simsar, bisa jadi barang itu 

tidak laku-laku terjual. 

Dalam shahih bukhari disebutkan bahwa Ibnu Sirin, Atho`, Ibrahim dan Al-Hasan memandang 

bahwa samsarah itu adalah hal yang tidak ada masalah dengannya. 

Dan Ibnu Abbas ra. berkata bahwa tidak mengapa seseorang berkata kepada 

temannya,"Juallah barangku ini, bila kamu bisa menjaul dengan harga sekian dan sekian, 

maka lebihnya untukmu." 

Ibnu Sirin sendiri mengatakan bahwa bila seseorang berkata kepada temannya, "Juallah barang 

ini dengan harga sekian," tapi kalau dia berhasil menjual di atas harga itu, maka kelebihannya 

boleh dimilikinya. 

Sedangkan secara umum, kebolehan simsarah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 

"Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya." 

Sedangkan yang diharamkan adalah praktek-praktek yang merugikan seperti mafia tanah yang 

sering juga disebut makelar. Kerja mereka adalah memborong tanah penduduk dengan harga 

semurah-murahnya dan terkadang dengan pemaksaan, intimidasi, gangguan dan seterusnya. 

Sebab mereka tahu bahwa tanah di sekitar wilayah itu akan dibangun proyek tertentu. Maka 

bermunculanlah para makelar dan mafia tanah mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari 

proyek itu. Dan tentunya negara dirugikan karena tanah yang semula dihitung dengan harga 

yang wajar, tiba-tiba naik hingga berkali lipat. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
71 
 

Atau seperti yang dilakukan oleh para calo tiket. Pada dasarnya membel tiket resmi untuk 

dijual lagi dengan mengambil keuntungan boleh-boleh saja asal rela sama rela dan tidak 

merugikan pihak konsumen. Misalnya, dari pada capek antri dan belum tentu kebagian, 

seseorang mengupah orang lain untuk antri di loket dan untuk jasanya itu, orang itu 

mendapatkan upah. Inilah argumen pembenaran yang selalu dijadikan tameng oleh para calo 

tiket itu. 

Namun disisi lain, yang terjadi adalah semua tiket habis diborong para calo sehingga harga 

yang seharusnya terjangkau calon penumpang menjadi naik berkali lipat. Tentu saja ini 

merupakan tindak yang merugikan konsumen, karena mereka diharuskan untuk membayar 

lebih. Maka dalam contoh kasus ini, calo tiket mengambil kesempatan dalam kesempitan 

orang lain. Ini contoh bentuk kemakelaran yang merugikan orang lain. 

Wallahu a`lam bishshawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Jual Produk ke Konsumen dengan Imbalan, Halalkah? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Ustadz, saya adalah seorang marketing di sebuah penerbit buku. Saya sering mendapatkan 

masalah ketika menawarkan buku ke sekolah bahwa buku yang saya tawarkan akan mau dibeli 

oleh sekolah jika saya mau memberikan komisi khusus di luar diskon yang saya berikan untuk 

individu tertentu. Jika tidak maka transaksi akan dibatalkan. Bagaimana hukumnya menurut 

Islam karena komisi khusus itu untuk kepentingan individu? Dan bagaimana hukumnya bagi 

saya sebagai penjual jika menerima tawaran tersebut. Terima kasih. 

Wassalamualikum wr. wb. 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Dari segi transaksi, masalah yang anda katakan itu sebenarnya bukan hal yang dilarang secara 

baku. Tetapi lebih kepada masalah menjaga amanah dan pelanggaran prosedur. 

Maksudnya, keharusan seorang pedagang untuk membayar biaya tertentu kepada pihak lain 

untuk boleh berjualan di suatu tempat, adalah hal yang memang dibenarkan. Bukankah setiap 

produsen wajib menyetor pajak kepada negara atas setiap barang jualannya? 

Dalam contoh lainnya, ketika pedagang di pasar diwajibkan membayar sejumlah uang 

tertentu, baik resmi atau tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu, maka bukan salah para 

pedagang. Yang salah adalah pihak-pihak yang menarik pungutan tidak resmi itu untuk 

kepentingan yang tidak jelas. Misalnya para preman atau jagoan yang menguasai wilayah itu. 

Dilihat dari kacamata pedangan, apa yang mereka berikan sebagai 'pajak' itu bukan hal yang 

terlarang. Bahkan mereka sudah memasukkan semua biaya itu dalam harga jual mereka. Maka 

dalam hal ini, kita tidak bisa menyalahkan begitu saja para pedagangnya. 

Yang perlu dibenahi seharusnya adalah pihak-pihak yang menarik 'pajak' itu. Misalnya, 

apakah 'pajak' itu bersifat resmi ataukah merupakan pungutan liar? Ini perlu dipertegas agar 

lebih jelas masalahanya. Lalu ke mana larinya pungutan liar itu? Adakah dikoordinasikan oleh 

'mafia' tertentu atau lebih merupakan pekerjaan individu? 
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Kalau dalam kasus seorang kepala sekolah yang meminta 'pajak' buat penerbit buku di atas, 

hukumnya dikembalikan kepada hak dan wewenang seorang kepala sekolah. Adakah 

peraturan atau ketetapan yang melarang hal itu? Adakah konvensi yang membolehkannya dan 

berlaku di sekolah tersebut? 

Kalau secara peraturan dan konvensi memang tidak menjadi masalah, maka tindakan kepala 

sekolah itu tidak bisa disalahkan. Sebaliknya, kalau sudah ada larangan, namun diam-diam 

kepala sekolah melakukannya, maka jelaslah dalam hal ini kepada sekolah telah menyalahi 

aturan. Maka pada saat itu barulah bisa dikatakan bahwa harta itu haram dimakannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Fasilitas Pinjaman untuk Karyawan, Haramkah? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Mohon bantuan Pak Ustaz, 

Saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang menyediakan pinjaman bagi karyawan yang 

ber-masa kerja minimal 5 tahun, untuk kepemilikan rumah maupun kendaraan bermotor. 

Dalam klausul perjanjian dijelaskan bahwa karyawan peminjam akan dibebani "biaya 

administrasi" berupa bunga yang rendah jauh di bawah bunga kredit yang berlaku di pasar. 

Prosedurnya adalah karyawan mengajukan permohonan dan bila syarat terpenuhi maka 

karyawan akan dipinjami uang untuk membeli rumah/kendaraan yang harus dikembalikan 

secara mengangsur. Apakah ini termasuk praktek riba? 

Bila jawabannya adalah 'ya' maka apabila insya Allah prakteknya dapat saya ubah dengan 

mengatasnamakan perusahaan saya sebagai pembeli dalam transaksi pembelian 

rumah/kendaraan dan kemudian perusahaan menjualnya kepada saya yang pembayarannya 

dilakukan dengan angsuran, sudah dapat dianggap sebagai transaksi yang syar'i yaitu 

murabahah? 

Jazakallah khairan katsira.. 

Wassalam, 

Chrisna Wijaya 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh, 

Kalau menilai dua contoh kasus di atas, maka pada kasus yang pertama memang telah terjadi 

riba. Sebab esensi transaksinya adalah pinjaman uang dengan kewajiban pengembalian plus 

bunganya. 

Sedangkan pada kasus yang kedua, bisa dikatakan transaksi yang halal dan dibenarkan 

syariah. Sebab esensi transaksinya bukan pinjam uang tetapi jual beli. Di mana perusahaan 

menjual rumah atau kendaraan kepada anda dengan harga yang disepakati dan cara 

pembayaran cicilan. 

Tapi ada syaratnya, terutama adalah bahwa perusahaan tidak boleh mengeluarkan dalam 

bentuk uang tunai kepada anda. Sebab bila demikian, maka tetap saja judulnya pinjam uang 

dengan bunga. 
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Maka kalau pun seandainya perusahaan tidak punya source dalam pengadaan barang dan 

terpaksa menggunakan jasa anda, tetap masih dimungkinkan, tetapi harus ada dua transaksi 

yang berbeda dan terpisah. 

Pertama adalah transaksi penggunaan jasa anda untuk pengadaan barang. Bentuknya, 

perusahaan boleh meminta tolong kepada anda untuk menjadi wakil perusahaan dalam 

pengadaan barang (membelikan barang). Tapi harus dipastikan bahwa posisi anda bukan 

sebagai pihak yang membeli, tetapi sebagai 'orang suruhan' pihak perusahaan. Maka dalam 

semua dokumen pembelian dan sebagainya, harus jelas tercantum nama kedua belah pihak, di 

mana perusahaan sebagai pembeli dan pihak kedua sebagai penjual. 

Anda tidak perlu memegang uangnya, sebab dalam pembelian itu, perusahanaan akan 

langsung mentransfer uangnya kepada pihak yang menjual (produsen) mobil. Keberadaan 

anda hanya sebagai perwakilan dalam masalah memilih jenis mobil, negosiasi harga serta 

membantuk pengurusan semua dokumen. Tapi transaksi tetap antara perusahaan anda dengan 

produsen mobil. 

Setelah lengkap dan paripurna transaksi yang pertama ini, kemudian barulah transaksi yang 

kedua dimulai, yaitu perusahaan menjual kembali rumah atau kendaraan itu kepada anda, di 

mana kali ini anda adalah pembeli dan perusahaan adalah penjual. 

Dalam pada itu, perusahaan berhak memark-up harga. Dari harga belinya dinaikkan beberapa 

persen ketika barang itu dijual kepada anda. Misalnya, perusahaan membeli mobil secara tunai 

seharga 200 juta. Kemudian perusahaan menjual kembali mobil itu kepada anda seharga 300 

juta. Itu boleh dan halal. 

Pembayaran dari pihak anda boleh dengan tunai dan boleh dengan kredit. Kalau dengan kredit, 

maka anda boleh mencicil tiap bulan sebesar harga cicilan yang anda sepakati dengan pihak 

perusahaan. 

Meski sekilas terkesan mirip, tapi kedua kasus di atas secara esensi sangat berbeda. Yang 

pertama haram sedangkan yang kedua halal. Subhanallah... 

wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh,  

 

Berdagang Lewat Internet 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

1. Sekarang ini berdagang lewat internet sudah menjadi hal yang umum. Biasanya suatu situs 

menampilkan gambar barang yang akan dijualnya dan pembeli yang berminat diminta 

mentransfer sebesar harga jual barang. Akan tetapi apakah hal itu tidak bertentangan dengan 

syariat Islam yang melarang menjual barang yang tidak kelihatan aslinya? Untuk itu saya 

mohon penjelasan ustadz syarat-syarat yang harus dipenuhi agar berdagang lewat internet 

menjadi halal. 

2. Saya juga ingin menanyakan halalkah kita menjual buku yang disegel plastik sehingga 

calon pembeli tidak bisa melihat isi buku dan hanya bisa melihat cover depan dan belakang? 

Bagaimana halnya dengan menjual CD berisi EBook/program yang juga bersegel plastik dan 

kovernya hanya berisi daftar isi? 

Atas penjelasanya saya sampaikan terimakasih, Jazakumulloh. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 
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Ahmad 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Mari kita analogikan kasus yang anda tanyakan dengan jual beli buah-buahan. Apakah setiap 

kita membeli buah, misalnya durian atau mangga, harus semuanya dikupas dan dirasakan? 

Atau cukup sample saja? 

Bagaimana kalau kita membeli telur ayam, haruskah kita pecahkan dulu telur-telur itu untuk 

mengetahui dengan pasti, kalau-kalau ada cacatnya? 

Mengetahui detail dari barang yang akan dibeli memang hak konsumen, tetapi bukan berarti 

setiap jual beli mensyaratkan semua barang harus dibuka satu persatu sebelumnya. 

Yang diharamkan adalah secara sengaja menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang 

diperjual-belikan. Namun kalau penjual sudah menjamin bila ada barang yang rusak atau cacat 

akan diganti, tentu saja kita tidak diwajibkan untuk membuka kemasan tiap barang. 

Apalagi biasanya pada pembungkus kemasannya sudah ada keterangan yang cukup tentang 

spesifikasi barang tersebut. Bahkan umumnya di beberapa toko buku, ada beberapa buku yang 

sengaja dijadikan sample biar bisa dibaca lembar demi lembar. 

Adapun dalam jual beli jarak jauh termasuk yang online, memang agak sulit untuk 

menyediakan sample-nya. Tetapi biasanya, tetap ada jaminan bahwa bila barang yang diterima 

rusak atau cacat, penjual bersedia menggantinya. Selain itu justru banyak produk yang dijual 

secara online yang menyediakan daftar spesifikasi yang jauh lebih detail dan lengkap, 

ketimbang kita datang langsung ke counternya. 

Misalnya barang elektronik, katakanlah tustel digital. Seringkali di toko yang menjual tustel 

digital itu tidak tersedia informasi yang lengkap. Bahkan kalau kita tanya penjualnya, mungkin 

malah kurang dalam informasinya. Tapi kalau kita buka situs yang menjual tustel itu secara 

online, kita malah mendapatkan spesifikasi dengan sangat lengkap dan berguna. Terkadang 

malah dengan fasilitas untuk mengkomparasikan beberapa produk sekaligus. 

Hanya saja kekurangannya adalah harganya yang kurang kompromistis. Berbeda dengan 

datang langsung, biasanya penjual menyediakan ruang untuk menawar harga. Sehingga 

membeli secara online akan sedikit terasa lebih mahal, terutama pada jenis barang tertentu. 

Tapi lepas dari kelebihan dan kekurangannya, pada prinsipnya jual beli barang secara online 

tetap halal, meski calon pembeli tidak sempat melihat langsung barangnya. Tetapi selama ada 

jaminan service, juga kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat, jual beli itu tetap 

diperbolehkan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Jual Beli Anjing, Bolehkah? 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pak Ustaz, saya mewakili salah seorang teman yang sangat penasaran mengenai halal 

haramnya uang yang didapat dari hasil jual beli anjing. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
75 
 

Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ayat Al-Quran/Hadits yang menyatakan bahwa uang 

yang didapat dari hasil jual beli anjing merupakan uang haram, taz? Karena seperti yang saya 

dan teman saya ketahui anjing merupakan hewan yang diharamkan untuk dimakan ataupun 

apabila kita terkena air liurnya, maka harus secepatnya bersuci. Tetapi apabila diperjualbelikan 

apakah kegiatan yang dilakukan tersebut juga termasuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah 

SWT? 

Sangat berterimakasih sekali apabila pak Ustaz bersedia membantu kami dalam hal ini. 

Wassalamualaikum,  

Azizah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Keharaman jual beli anjing tidak secara langsung disebutkan di dalam nash syariah, baik di 

dalam Al-Quran maupun di dalam hadits nabawi. Tetapi keharamannya ditetapkan 

berdasarkan kenajisannya, yang ternyata memang ada sedikit khilaf dalam ijtihad para ulama, 

setelah melihat berbagai macam dalil dan logika fiqih. 

Kita memang punya hadits shahih yang secara tegas menyebutkan najisnya air liur anjing, di 

mana para ulama sepakat menerima hadits ini. 

َُ٘ش٠َْشَج َلاَي ْٓ َأِتٟ  ََٚػ : َٞ  ْْ ٌَْىٍُْة َأ ِٗ َا ٌَََٚغ ِف١ ُْ ِاْر  ُُٙٛس ِأَاِء َأَدِذُو ِٗ َط ََِشاٍخَلاَي َسُعُٛي َاٌٍَ ُٗ َعْثَغ  ٌُ ,ْغِغٍَ ُِْغٍِ  ُٗ َٓ ِتاٌُرَشاِب َأْخَشَج ُ٘  ُأٌَٚا

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah kalian yang 

diminum oleh anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah." (HR 

Muslim dan Tirmizi) 

Namun ketika membahas apakah hanya air liurnya saja yang najis ataukah seluruh tubuh 

anjing termasuk najis, para ulama berbeda pendapat. 

Mazhab Maliki mengatakan tidak ada dalil yang secara sharih menyebutkan najisnya tubuh 

anjing, kecuali hanya air liurnya saja berdasarkan hadits ini. 

Namun sebaliknya, logika yang dikembangkan mazhab Asy-Syafi'i sedikit berbeda. Memang 

benar hadits ini hanya menyebutkan kenajisan air liur saja. Namun logika kita akan 

mengatakan bahwa air liur itu bila bercampur dengan benda lain, pastilah benda lain itu ikut 

najis juga. Dan air liur itu sumbernya dari perut, maka benda apapun yang berasal dari perut 

seharusnya najis juga. Maka seharusnya bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi tubuh 

anjing termasuk daging, tulang, darah, kulit, bulu dan keringat, semuanya tumbuh dari 

makanan yang tempatnya di perut. Maka hukumnya najis. 

Sampai di sini kita tahu bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan 

tubuh anjing. 

Kemudian kalau kita kaitkan dengan keharaman jual beli anjing, para ulama mensyaratkan 

kesucian barang yang diperjual-belikan. Artinya, jual beli itu harus berupa barang yang tidak 

najis. Kalau suatu barang hukumnya najis, maka tidak boleh diperjual-belikan. 

Dan sebagaimana kita tahu bahwa jual beli darah, khamar, bangkai, babi dan semua benda 

najis hukumnya haram. Karena anjing dianggap juga hewan najis oleh mazhab ini, maka 

hukum memperjual-belikannya ikut jadi haram juga. Demikian sekilas logika atau ijtihad para 

ulama ketika mengharamkan jual beli anjing. 
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Sebaliknya, buat para ulama yang tidak menganggap semua tubuh anjing itu najis, maka jual 

beli anjing halal-halal saja. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Penemuan Benda/Uang 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pak Ustadz, saya ingin menanyakan kejelasan hukumnya secara syariah bila kita menemukan 

barang/uang di suatu tempat. Sedangkan barang/uang tersebut sulit untuk kita ketahui siapa 

pemiliknya. Saya mendengar dari seorang Ustadz bahwa haram hukumnya bila kita 

mengambil barang/uang tersebut. Bolehkah bila barang/uang tersebut kita ambil tetapi 

disalurkan kepada Yayasan Anak Yatim atau lainnya, karena kalau tidak kita manfaatkan akan 

diambil oleh orang lain yang mungkin akan digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. 

Wassalamu alaikum Wr. Wb. 

Amn 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Menyerahkan uang temuan kepada yatim piatu bukan solusi yang benar. Sebab biar 

bagaimana pun, pasti ada seseorang yang sedang kesusuhan gara-gara kehilangan uang. 

Yang benar justru bagaimana cara kita bisa mengembalikan uang itu kepada yang empunya. 

Atau minimal mengamankannya dengan cara menyerahkannya kepada yang berwajib. 

Di masa Rasulullah SAW, seorang yang menemukan barang hilang di tengah jalan misalnya, 

harus mengumumkannya di pintu-pintu masjid kepada khalayak. Tujuannya agar pemiliknya 

bisa mendapatkan kembali barangnya yang hilang tercecer. Hal itu berdasarkan perintah 

Rasulullah SAW 

ِٟ َف ًٌ ِاٌَٝ َإٌَِث ِٟ َلاَي َجاَء َسُج ِٕ َٙ ٌُْج ِٓ َخاٌٍِذ َا ْٓ َص٠ِْذ ْت ِٓ اٌٍَُمَطِحََٚػ ُٗ َػ َ٘ا " ,َفَماَي ?َعَؤٌَ َِٚواَء َٚ َٙا  َٙا َعًَٕح ,ِاْػِشْف ِػَفاَص َُ َػِشْف ْْ  ,ُث َفِب

َٙا َِٚاٌَا َفَؾْؤَُٔه ِت َٙا   "َجاَء َصاِدُث

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani berata bahwa seseorang datang kepada nabi menanyakan 

tentang barang temuan (luqathah). Beliau menjawab, "Umumkan ciri kantungnya, kemudian 

umumkanlah selama masa waktu setahun. Kalau pemiliknya datang, berikanlah. Kalau tidak 

maka terserah kamu." (HR Bukhari dan Muslim) 

Namun para ulama berbeda pendapat tentang sikap yang seharusnya dilakukan manakala kita 

tiba-tiba mengetahui ada barang yang tercecer. Apakah kita harus mengambilnya untuk 

mengembalikannya, ataukah kita biarkan saja. Beberapa ulama mazhab telah memberikan 

pendapat mereka masing-masing, sebagai berikut: 

a. Al-Hanafiyah mengatakan disunnahkan untuk menyimpannya barang itu bilang barang itu 

diyakini akan aman bila di tangan anda untuk nantinya diserahkan kepada pemiliknya. Tapi 

bila tidak akan aman, maka sebaiknya tidak diambil. Sedangkan bila mengambilnya dengan 

niat untuk dimiliki sendiri, maka hukumnya haram. 
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b. Al-Malikiyah mengatakan bila seseorang tahu bahwa dirinya suka berkhianat atas harta 

orang yang ada padanya, maka haram baginya untuk menyimpannya. 

c. Asy-Syafi`iyyah berkata bahwa bila dirinya adalah orang yang amanah, maka disunnahkan 

untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Karena dengan menyimpannya 

berarti ikut menjaganya dari kehilangan. 

d. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ra. mengatakan bahwa yang utama adalah 

meninggalkan harta itu dan tidak menyimpannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Sistem Bagi Hasil 

Assalaamu'alaikum ustadz, 

Saya mau menanyakan sistem bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam. Masalahnya begini, 

saya mendapatkan tawaran dari seorang teman untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha 

yang dia miliki. Katanya, dari usaha tersebut dia akan memberikan keuntungan setiap 

bulannya sekitar 2.5% dari uang yang saya tanamkan. Ditambahkan lagi, jika pada bulan itu 

keuntuangannya lebih besar (tidak disebutkan berapa besarnya) saya bisa mendapatkan lebih 

banyak dari 2.5%. Dan setiap saat jika diinginkan, saya diperbolehkan menarik kembali 

seluruh modal yang saya tanamkan. Isi perjanjiannya hanya itu. 

Saya dengar dari beberapa teman yang lain, sistem seperti ini telah banyak dilakukan. Apakah 

sistem seperti ini diizinkan dalam Islam? Apakah keuntungan yang saya peroleh tidak 

termasuk dalam golongan riba? 

Sekian dulu dari saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas jawaban ustadz. 

Wassalam, 

Faldi Topan 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sebenarnya beda antara sistem bagi hasil yang halal dengan pembungaan uang yang 

diharamkan agak tipis bedanya. Tapi di mata Allah SWT, perbedaan itu sangat besar. Sebab 

yang satu melahirkan rahmat dan perlindungan dari-Nya, sedangkan yang satunya lagi 

melahirkan laknat dan murka-Nya. 

Setipis apakah perbedaan di antara keduanya? 

Bedanya hanya pada uang yang dijadikan sandaran dalam bagi hasil. Kalau yang dijanjikan 

adalahmemberikan 2,5% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan, itu namanya 

pembungaan uang, alias riba. Hukumnya haram dan menurunkan murka. 

Karena pada hakikatnya yang terjadi memang sistem pembungaan uang. Baik bersifat 

merugikan atau tidak merugikan. Buat kita, yang penting bukan merugikan atau 

menguntungkan, tetapi yang penting apakah prinsip riba terlaksana di dalam perjanjian itu. 
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Tapi kalau janjinya memberi 2,5% perbulan dari hasil/keuntungan, bukan dari jumlah uang 

yang diinvestasikan, maka itu adalah bagi hasil yang halal. Bahkan akan mendapatkan 

keberkahan dunia dan akhirat. 

Beda tipis memang, bahkan banyak kalangan awam yang entah karena jahil atau pura-pura 

jahil, menganggap bahwa itu hanya akal-akalan semata, tapi keduanya akan berujung kepada 

dua muara yang berbeda. 

Yang satu akan membawa pelakunya ke surga, yaitu yang dengan sistem bagi hasil sesuai 

syariah. Sedangkan yang satunya lagi, akan membaca pelakunya ke neraka. 

Meski terkadang disebut sebagai bagi hasil, sayangnya secara prinsip tidak sesuai dengan cara 

syariah. Lebih tetap dikatakan sebagai riba, karena memang riba. Tidak mungkin hukumnya 

berubah, meski disebut dengan istilah-istilah yang menipu. 

Kita harus teliti dan paham betul sistem bagi hasil yang sesuai syariah. Jangan asal 

menamakan bagi hasil, padahal prinsipnya justru riba yang haram. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Berjualan Rokok, Haramkah? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Ustadz, saya ditawarkan bisnis dengan teman untuk memasok barang di tokonnya. Pertanyaan 

saya bagaimana hukumnya berjualan rokok menurut Islam? Terima kasih. 

Wassalam, 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Seandainya ada rokok yang tidak merusak paru-paru dan jantung, atau aman 100% buat janin 

dan ibu hamil, tentu saja hukumnya halal. 

Dahulu para ulama tidak mengharamkannya, lantaran mereka belum tahun bahwa di dalam 

sebatang rokok terkandung 200-an racun yang berbahaya dan mematikan. Yang menjadi 

madharat di masa lalu pada rokok hanya pada masalah bau yang tidak sedap. 

Karena itulah, kitab-kitab fiqih klasik mengatakan hukumny makruh. Karena itulah para kiyai 

masa lalu masih asyik kebal-kebul dengan kretek kesayangannya. 

Tapi di masa kini di mana ilmu pengetahuan semakin maju, statistikmembuktikan bahwa asap 

rokok lebih banyak membunuh nyawa manusia ketimbang kecelakaan pesawat terbang. Ilmu 

kedokteran secara nyata telah melaporkan bahwa asap rokok adalah racun yang teramat 

berbahaya. Tidak ada satu pun ahli yang menolak kenyataan itu. 

Maka alangkah naifnya bila masih ada orang yang menutup mata dan terpaku menggunakan 

paramater dimasa lalu. Dan seharusnya bukan peran ulama saja dalam hal ini, tetapi 

pemerintah. Apalah gunanya pemerintah menggelontorkan dana milyaran untuk anggaran 

kesehatan, tetapi masih membolehkan hidupnya industri rokok? 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
79 
 

Sekedar mengharamkan saja, jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya, dengan 

wewenang dan kekuasan pemerintah, rokok tidak boleh ada di negeri ini. Sebab rokok adalah 

racun yang mematikan. 

Nyaris tidak ada beda antara rokok dengan narkotika, dari sisi ancaman dan bahayanya. Selain 

bahwa rokok membunuh dengan perlahan, sedangkan narkotika dengan waktu cepat. Tapi 

cepat atau lambat, keduanya tetap pembunuh manusia. Seharusnya tidak boleh ada. 

Itu kalau kita masih setia dengan logika. Sayagnya, begitu banyak manusia di masa sekarang 

ini yang tindakannya tidak sejalan dengan logikanya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Hukum Kuis Berhadiah dan Kontestannya 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Afwan, langsung saja ustadz pertanyaan saya: 

1. Saya mau tanya hukum acara kuis seperti kuis Superdeal di salah satu stasiun TV swasta, 

masuk syubhat, mubah, atau haram hadiah dari acara tersebut? 

2. Juga bagaimana dengan para pesertanya yang saya lihat banyak orang Islam yang ikut serta 

di dalamnya bila acara itu syubhat atau malah haram hukumnya? 

3. Sebab kalo lihat kok jadi seperti mengundi nasib dengan anak panah (maaf kalo salah), dan 

ada yang berpendapat asalkan tidak pakai modal dan tidak merugikan orang lain bukan judi, 

nah batasan perbuatan yang termasuk judi itu apa saja? 

Jazakallah. 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Tidak semua kuis itu haram dan juga tidak semua undian itu haram. Yang haram hanya 

apabila ada unsur judinya, di mana syarat-syarat sebuah perjudian terjadi. 

Sedangkan kuis dan undian yang tidak terpenuhi syarat judi di dalamnya, tidak haram. Bahkan 

Rasulullah SAW seringkali mengundi para isterinya untuk ikut dalam peperangan. Padahal 

dengan undian itu, nasib mereka seperti sedang diperjudikan. Akan tetapi karena syarat 

terjadinya perjudian tidak tercukupi, undian itu buka judi. 

Di antara syarat terjadinya perjudian adalah: 

1. Yang diperjudikan adalah sesuatu yang bersifat harta atau bernilai harta. Baik berupa uang 

atau pun benda-benda lain. Sedangkan bila yang diundi tidak ada kaitannya dengan masalah 

harta dan keuangan, maka bukan termasuk perjudian. 

2. Para peserta undian itu harus menyetorkan sejumlah harta. Baik bersifat langsung atau tidak 

langsung. 

Yang dimaksud dengan menyetorkan harta secara langsung seperti umumnya orang main judi, 

di mana masing-masing mengeluarkan uang taruhan diletakkan di atas meja. Siapa yang 
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keluar sebagai pemenang dalam permainan, maka dia berhak atas uang yang terkumpul dari 

para peserta judi. 

Sedangkan menyetorkan uang secara tidak langsung adalah masing-masing peserta tidak perlu 

mengeluarkan uangnya terlebih dahulu. Tapi siapa yang kalah dalam suatu permainan, akan 

dihukum untuk mengeluarkan uang buat pemain lainnya. Misal yang paling sederhana adalah 

latihan main badminton yang tidak pakai duit. Tetapi siapa yang kalah harus mentraktir yang 

menang. 

Uang yang digunakan untuk mentraktir itu sebenarnya adalah uang pasangan/uang taruhan, 

tetapi tidak dikeluarkan atau diperlihatkan terlebih dahulu. Tetapi keduanya tetap sama saja, 

sama-sama judi yang diharamkan. 

Tetapi kalau peserta tidak harus mengeluarkan uang, baik di awal atau di akhir, maka tidak 

termasuk judi. Misalnya seorang ayah menantang anaknya, kalau anaknya bisa menghafal juz 

'Amma, akan membelikan sepeda. Lalu anaknya berhasil menghafal, maka ayahnya 

mengeluarkan uang untuk membeli sepeda. Praktek ini meski agak mirip dengan judi, tapi 

bukan judi. Sebab yang mengeluarkan uang taruhan bukan kedua belah pihak, melainkan 

hanya satu pihak saja. Dan yang begini hukumnya boleh. 

Seandainya si anak tidak berhasil menghafal, dia kalah dengan cara tidak mendapat apa-apa. 

Tapi tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan harta tertentu. Seandainya di dalam 

kesepakatan antara ayah dan anak itu ada ketentuan bahwa kalau berhasil si anak dibelikan 

sepeda, tapi kalau tidak berhasil si anak harus membayar uang tertentu, maka praktek itu 

adalah judi. Meski yang dilombakan masalah menghafal Al-Quran. 

Berangkat dari ketentuan ini, seandainya di dalam satu kelompok pengajian ada ketentuan 

untuk menghafal quran, kalau ada yang tidak menghafal dihukum denda, maka sebenarnya 

sudah sangat dekat dengan judi. Yaitu apabila uang denda itu dikembalikan kepada semua 

peserta pegajian, misalnya untuk membeli makanan dan sejenisnya. Praktek ini sama saja 

mereka bertaruh, yang kalau harus membayar kepada peserta lain. Tetapi seandainya uang 

denda itu tidak dikembalikan kepada peserta lain, tentu bukan termasuk judi. 

Karena itu untuk amannya, sebaiknya hukuman dengan membayar denda sebaiknya dijauhkan, 

kecuali terkait dengan pelanggaran hukum negara. Sedangkan pelanggaran kecil dan yang 

terkait dengan kedisiplinan, sebaiknya digunakan hukuman yang tidak terkait dengan harta/ 

materi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Halalkah Pekerjaan Saya Karena Memegang Daging Babi 

Assalaamualaikum wr. Wb 

Sekarang saya berada di luar negri dan saya bekerja si sebuah toko roti di kota tempat saya 

tinggal. Ada beberapa menu yang isiannya memakai daging babi. Pertanyaan saya: 

1. Haramkah pekerjaan saya karena saya harus mengisi isian daging babi tersebut? Tapi tentu 

saja saya tidak memakannya. 

2. Adakah perlakuan khusus ketika saya sudah memegang daging babi tersebut misalnya 

membasuh sebanyak tujuh kali maksud saya apakah daging babi tersebut termasuk najis? 

Mohon jawabannya, terimakasih. 
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Wassalam 

Akwatendah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Daging babi itu haram dimakan buat umat Islam. Dan bukan sekedar haram dimakan, daging 

babi juga benda najis level tinggi (mughalladzah). 

Allah SWT telah menegaskan hal ini pada banyak ayat Al-Quran, salah satunya adalah ayat 

berikut ini: 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia 

tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173) 

Dari sisi kenajisan, para ulama meletakkan najis babi ini setara dengan najis air liur anjing. 

Keduanya dianggap sama-sama najis berat.Kita katakan najis berat, karena cara mensucikan 

secara ritualnya memang terbilang berat. Yaitu dengan cara mencucinya dengan air sebanyak 

tujuh kali, salah satunya dengan tanah. 

Cara pensucian ini kami katakan berbentuk ritual, bukan semata-mata masalah kebersihan atau 

kesehatan pisik. Meski najis babi itu anda cuci dengan alkohol dan beragam jenis sabun anti 

septic, secara nilai di sisi Allah najisnya belum hilang. Karena ritualnya tidak terpenuhi. 

Sebenarnya ritual pembersihan najis mughalladzah ini secara dalil milik air liur anjing yang 

masuk ke dalam suatu wadah air. Rasulllah SAW perintahkan untuk mencuci wadahair yang 

sempat diminum anjing sedemikian rupa. Lalu oleh para ulama, ditarik kesimpulannya bahwa 

demikianlah cara mensucikan najis berat, tidak terbatas hanya pada air liur anjing saja. Maka 

najis babi, karena termasuk najis berat, cara mensucikannya sama. 

Dalil tentang keharusan mencuci najis berat dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah 

adalah hadits berikut ini: 

َُ٘ش٠َْشَج َلاَي ْٓ َأِتٟ  ََٚػ ََِشاٍخ : ُٗ َعْثَغ  ْْ ٠َْغِغٍَ ٌَْىٍُْة َأ ِٗ َا ٌَََٚغ ِف١ ُْ ِاْر  ُُٙٛس ِأَاِء َأَدِذُو ِٗ َط ُٗ ,َلاَي َسُعُٛي َاٌٍَ َٓ ِتاٌُرَشاِب َأْخَشَج ُ٘ ٌُ ُأٌَٚا ُِْغٍِ  

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah air milik 

kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya pakai air tujuh kali, salah satunya 

dengan tanah." (HR Muslim) 

Hukum Babi Buat Orang Kafir 

Semua hukum di atas adalah hukum yang dikehendaki Allah SWT dan berlaku untuk hamba-

Nya yang muslim. Ada pun di luar agama Islam, secara status hukum, orang-orang kafir non 

muslim tidak terikat dengan hukum tersebut. Di luar umat Islam, orang-orang kafir tidak 

punya beban taklif atas haram dan najisnya babi. 

Kalau kita lihat dari sudut pandang keberlakuan suatu hukum, maka seorang muslim yang 

bekerja di negeri kafir yang umumnya penduduknya makan babi, tidak berdosa bila bekerja 

pada bidang yang ada kaitannya dengan babi. 

Dia tidak berdosa ketika membantu orang kafir memakan babi. Seperti yang terjadi pada diri 

anda, bekerja di sebuah rumah makan, di mana yang makan di situ memang bukan muslim. 
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Toh, mereka memang tidak terikat hukum syariat. Maka tidak ada dosa bagi Anda bila 

menjadi pekerja yang membantu mereka makan babi. Yang penting anda sendiri tidak 

memakannya. 

Namun yang harus anda renungkan, meski orang kafir di dunia ini tidak terikat dengan hukum 

syariah, mereka tetap dianggap pembangkan di sisi Allah. Semua pelanggaran syariah di dunia 

ini, tetap akan dicatat dan berpengaruh dalam siksaan mereka di akhirat. 

Siksaan neraka untukseorang Fir'aun yang kafirdan juga banyak dosa tentu akan lebih berat 

dari sekedar siksaan buat Abu Thalib.Meski sama-sama kafir, tapi dari segi maksiat dan 

pelanggaran dosa, Abu Thalib boleh dibilang lebih ringan. Meski keduanya sama-sama ada di 

dalam neraka, tapi neraka punya level. Abu Thalib siksaannya lebih ringan dari siksaan yang 

diterima Fir'aun. Semua karena dipengaruhi pelanggaran syariah yang mereka lakukan di 

dunia. 

Orang kafir yang makan babi siksaan di nerakanya lebih berat dari orang kafir yang tidak 

makan babi. Meski secara hukum, mereka tidak keharamannya tidak berlaku buat mereka 

berdua di dunia ini. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

 

 

 

Hukum Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pak Ustadz yang dirahmati Alloh, di kantor saya berdiri satu koperasi. Koperasi tersebut 

hanya bergerak dalam satu bidang usaha, yaitu simpan pinjam. Sudah banyak pegawai yang 

memanfaatkan jasa koperasi untuk memenuhi keperluannya. 

Lebih kurang dua bulan lagi, Insya Allah isteri saya melahirkan anak pertama kami. Terkait 

hal tersebut, tentu saja banyak biaya yang harus dipersiapkan. Khususnya mengantisipasi hal-

hal yang tak terduga, misalnya harus melahirkan secara caesar yang dilihat dari segi biaya 

tentu saja sangat besar. 

Maka dari itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya meminjam uang dari 

koperasi kantor untuk biaya kelahiran anak kami, sementara bila hanya mengandalkan dari 

gaji yang saya miliki, tidak akan mencukupi. 

Atas jawaban Pak Ustadz, saya ucapkan Jazzakalloh.. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Emha 
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Jawaban 

Assalmu 'alaikum wr wb 

Koperasi simpan pinjam itu sangat baik dan banyak manfaatnya, baik buat anggota maupun 

orang lain yang bisa mendapat manfaatnya. Terutama bila sistem simpan pinjamnya 

menggunakan cara-cara yang dihalalkan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Mengatur 

segala urusan manusia, dari masalah ibadah hingga muamalah. 

Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang muslim dan diamanahi mengelola koperasi 

simpan pinjam itu, maka saran kami sebaiknya digunakan sistem yang lebih menguntungkan 

kedua belah pihak. 

Bagi kami tidak penting penggunaan istilah koperasi syariah atau bukan, asalkan tidak 

menjalankan praktek ribawi. Misalnya, koperasi itu tetap mendapatkan keuntungan dari 

simpan pinjam, dengan sistem bagi hasil, bukan dengan pengenaan bunga (interest). 

Boleh jadi ada sebagian saudara kita yang muslim agak alergi dengan istilah syariah, sehingga 

keberatan kalau koperasinya diembel-embeli dengan istilah syariah. Hal ini tidak mengapa, 

tetapi yang penting justru esensinya. 

Koperasi simpan pinjam yang maju, profesional dan didambakan adalah yang tidak merugikan 

anggotanya dengan beban riba. Sebaliknya, koperasi membantu anggotanya yang memang 

membutuhkan, namun anggota juga memberikan dukungan buat koperasi. 

Khusus buat pinjaman yang bersifat kesehatan dan kebutuhan mendesak, sebaiknya koperasi 

punya unit sosial yang bisa memberikan pinjaman sosial cepat cair saat itu juga, tanpa 

mengenakan bunga. Bahkan kalau mau lebih berkah, dana seperti itu bukan dipinjamkan, 

melainkan disedekahkan. 

Pengurus koperasi yang punya iman kepada Allah SWT pasti punya keyakinan bahwa uang 

yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Justru sebaliknya, sedekah 

ituadalahsarana untuk membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Semakin besar nilai 

sedekahnya, semakin besar gantinya yang Allah berikan. 

Sedangkan untuk pinjaman yang berorientasi bisnis dan usaha, koperasi menjalankan sistem 

bagi hasil, bukan interest yang diharamkan Allah SWT. Sehingga koperasi itu benar-benar 

berada di dalam keberkahan-Nya dan selalu diberikan rizki dari arah yang tidak terduga 

sebelumnya. 

Buat anda, bila koperasi simpan pinjam di tempat anda sudah mengacu kepada nilai-nilai di 

atas, tentu akan sangat bersyukur. Sedangkan bila belum ada, maka upayakan untung pinjam 

uang dari muslimin yang tahu agama, sehingga tidak mengenakan bunga atas pinjamannya. 

Hindari koperasi yang hanya sekedar kedok kamuflase dari rentenir. Namanya koperasi dan 

operasinya 100% rentenir? Nauzu billhi min zalik. 

Sebaiknya jangan pernah terpkir di benak anda untuk bersentuhan dengan transaksi haram 

seperti itu. Kecuali sudah tidak ada lagi manusia muslim di duni ini yang tahu halal haram. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Muamalah Gadai Dalam Islam 

Assalamu'alaikum,  
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Ustadz yang dirahmati Alloh SWT. 

Saya ingin bertanya tentang hukum gadai. Apakah praktek pegadaian itu dibenarkan secara 

hukum syariah? Kalau dibenarkan, bagaimana bentuknya? 

Mohon juga dijelaskan tentang prinsip pegadaian yang dibenarkan dalam Islam. 

Terima Kasih atas jawabannya 

Wassalamu'alaikum 

Subaya 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Dalam istilah fiqih, gadai dikenal dengan sebutan ar-rahn. Para fuqaha sepakat membolehkan 

praktek gadai ini, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Di 

masa Rasulullah praktek rahn pernah dilakukan. Kita dapati banyak riwayat tentang hal itu dan 

salah satunya adalah hadits berikut ini. 

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi 

dengan cara menggadaikan baju besinya.(HR Bukhari dan Muslim) 

Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. 

Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. 

Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima 

gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya… Kepada orang yang naik ia harus 

mengeluarkan biaya perawatannya”, (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa‟i, Bukhari no. 

2329, kitab ar-Rahn). 

Dari kedua hadits di atas, bisa kita simpulkanbahwa Rasullulah mengizinkan kita melakukan 

praktek gadai, bahkan dibolehkan juga buat kita untuk mengambil keuntungan dari barang 

yang digadaikan. Sebagai menutup biaya pemeliharaan. 

Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji 

keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup 

menjanjikan. 

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperi Perum 

Pegadaian, perusahaan swasta, perusahaanpemerintah, atau merupakan bagian dari produk-

produk finansial yang ditawarkan bank. 

Praktik gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah 

sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian kini bukan lagi dipandang tempatnya 

masyarakat kalangan bawah mencari dana di kala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. 

Pegadaian kini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya. 

Misalnya seorang produser film dakwah membutuhkn biaya untuk memproduksi filmnya, 

maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta 

rupiah. Setelah hasil panennya terjual dan bayaran telah ditangan, selekas itu pula ia tebus 

mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi bisa 

tetap berjalan. 
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Unsur dan Rukun Rahn 

Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memilikibeberapa unsur: 

1. Pertama: Ar-Rahin 

Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang 

2. Kedua: Al-Murtahin  

Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya. 

3. Ketiga: Al-Marhun/ Ar-Rahn  

Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan 

4. Keempat: Al-Marhun bihi  

Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. 

Rukun Gadai 

Seangkan dalam praktek gadai, ada beberapa rukun yang menjadi kerangka penegaknya. 

Dintaranya adalah 

1. Al-'Aqdu yaitu akad atau kesepaktan untuk melakukan transaksi rahn Sedangkan yang 

termasuk rukun rahn adalah hal-hal berikut: 

2. Adanya Lafaz yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara 

tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai 

di antara para pihak. 

3. Adanya pemberi dan penerima gadai 

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap 

cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. 

4. Adanya barang yang digadaikan 

Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah 

milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengasaan penerima 

gadai. 

5. Adanya Hutang 

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau 

mengandung unsur riba. 

Demikian sekilah tentang hukum gadai, insya Allah dalam kesempatan mendatang akan kami 

rinci lebih detail. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Menggunakan Fasilitas Kantor 
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Assalamualikum Wr. Wb. 

Alhamdulilah gimana kabarnya pak? Mudah-mudahan selalu diridhoi Allah SWT. 

Pak yang saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas kantor untuk 

kepentingan pribadi. Seperti kertas, telepon dan sebagainya. Ini saja dulu terima kasih atas 

jawabannya. 

Wassalamualikum Wr. Wb 

Suyogo Nurwahdi 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Setiap karyawan di dalam suatu perusahaan selalu diberikan peraturan. Dalamperaturan itu, 

apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, sudah tertera dengan 

jelas. Termasuk tugas-tugas dan amanat yang harus dijalankan. 

Selain peraturan, biasanya para karyawan juga diberi hak-hak. Selain gaji bulanan dan bonus, 

biasanya juga ada fasilitas. Misalnya telepon, kendaraan dan seterusnya. 

Khusus dalam masalah fasilitas seperti ini, memang terkadang kurang ada SOP yang detail. 

Misalnya, kendaraan yang diberikan, terkadang perusahaan kurang memberikan batasan, 

dalam hal apa saja kendaraan itu boleh dipakai. 

Yang paling sering adalah telepon, karena kekurang jelasan prosedur dan aturan, masalah 

tagihan telepon ini terkadang sering menjadi hal kecil yang membesar. Seharusnya, pihak 

managemen sudah mengantisipasi SOP dalam penggunaan telepon. Agar jangan sampai 

terjadi tagihan yang sia-sia. 

Mungkin ada baiknya meniru kebijakan di beberapa perusahaan yang tidak memberi voucher 

pulsa dengan nilai fix. Misalnya Rp 100.000 per bulan yangboleh dipakai untuk keperluan 

pribadi. Sedangkan untuk kepentingan kantor, barulah menggunakan fixed line kantor. 

Kalau sudah jelas seperti itu, maka bila fixed-line kantor digunakan untuk kepentingan 

pribadi, hukumnya haram dan dosa. Semua urusan kantor yang benar-benar untuk urusan 

kantor, dipisahkan nomornya dengan pembicaraan untuk urusan pribadi dan ke luarga. 

Rasanya masih jelas di benak kita ketika Khalifah Umar mematikan lampu ruangan kerjanya, 

saat anaknya datang berkunjung untuk membicarakan masalah ke luarga. Sebab minyak lampu 

itu dibiayai negara. Tidak layak urusan ke luarga difasilitasi dana rakyat atau dana dari sumber 

lain. 

Akhirnya, semua hal itu akan kembali kepada peraturan dan syarat yang telah disepakati oleh 

karyawan dan atasan atau managemen. Yang paling baik dan sangat diharapkan adanya 

kejelasan detail tentang hak dan fasilitas karyawan. Agar para karyawan tahu mana yang halal 

untuk dilakukan dan mana yang haram diambil. 

Al-Muslimuna inda syurutihim : Orang Islam itu terikat dengan syarat yang telah 

disepakatinya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Hukuman Pakai Uang 

Assalaamu alaikum WarohmatuLlahi wabarokatuh. 

Ustadz Sarwat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan (hukuman) 'iqob, saya masih perlu 

penjelasan tentang boleh tidaknyadengan uang, dalam hal ini diniatkan untuk infaq. 

Misalnya saya dengan teman-teman berjanji untuk setiap hari membaca 1 juz quran, bila kami 

tidak berhasil maka kami diwajibkan infaq juznya Rp 1. 000, -. Kami melakukan ini atas dasar 

kisah Khalifah Umar yang menginfakkan sebidang kebunnya karena pernah terlambat 

mengikuti shalat Ashar. 

Atas penjelasan ustadz kami ucapkan JazakumuLlahu khoiron katsiro. 

Nurhayati 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Terkadang kita seringrancu dalam menggunakan istilah infaq. Bahkan seringkali mencampur-

adukkan istilah infaq dengan uang kas sebuah pengajian atau organisasi. 

Hukuman atas pelanggaran sesuatu yang telah disepakati sebelum, sering disebut juga dengan 

'iqob, memang ada banyak manfaatnya. 

Namun kita tetap harus hati-hati dalam implementasinya, terutama bila terkait dengan harta 

atau uang. Karena kalau salah format, malah bisa terjebak menjadi sebuah perjudian. 

Di antara hal yang perlu diperhartikan adalah jangan sampai uang hukuman itu jatuh sebagai 

uang kas bersama. Sebab penggunaan uang kas itu terkadang untuk makan, minum atau 

digunakan pada hal-hal yang bersifat internal. Di sinilah titik point yang harus sangat 

diperhatikan. Karena ditakutkan akan terlaksana sebuah sistem perjudian, di mana para peserta 

pada hakikatnya sedang bertaruh. Yang kalau harus ke luar uang, di mana uangnya secara 

tidak langsung akan dinikmati oleh yang menang. 

Ini sama saja dengan sebuah perjudian, di mana dalam suatu permainan akan ada pihak kalah, 

lalu yang kalah ini harus mengeluarkan uang untuk diberikan kepada yang menang. Meski pun 

si pemenang lalu membeli makanan untuk dimakan bersama-sama dengan yang kalah, tetapi 

unsur judi sudah terjadi. 

Berebda halnya bila bentuk hukuman itu bukan dalam bentuk uang kepada kas organisasi, 

melainkan untuk diinfaqkan kepada fakir miskin di luar peserta atau anggota organisasi. Tentu 

cara begini tidak menjadi judi. 

Maka dalam kisah yang anda sebutkan sebagai kisah Umar bin Khattab ra itu, kebun yang 

diinfaqkan oleh beliau tidak diserahkan untuk kepentingan uang kas sesama kelompok beliau. 

Tetapi diserahkan untuk fakir miskin. 

Yang menjadi sorotan adalah uang kas organisasi terkadang dicampur atau disetarakan dengan 

infaq kepada fakir miskin. Cerita tentang Khalifah Umar ra jauh sekali perbedaannya dengan 

hukuman (iqob) yang biasa dilakukan. Infaq itu adalah sedekah kepada fakir miskin, bukan 

uang kas anggota pengajian tertentu. 
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Maka boleh saja seandainya anda membuat peraturan di dalam suatu organisasi, misalnya 

siapa yang terlambat datang harus memberi makan orang miskin sepuluh orang. Tetapi dengan 

syarat, orang miskin itu orang lain, di luar organisasi tersebut. 

Pengajian Bukan Amil Zakat 

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah seringkali sebuah organisasi pengajian tiba-tiba 

'merangkap jabatan' menjadi amil zakat. Semua dana zakat dari anggota pengajian itu ditarik 

oleh pengurus untukdiserahkan kepada organisasi dan digunakan untuk kepentingan 

organisasi. Padahal dana zakat tidak boleh untuk organisasi, tetapi untuk fakir miskin dan 

lainnya. 

Apalagi bila organisasi itu bukan amil zakat, maka haram hukumnya menterahkan zakat 

kepada organisasi, kalau uangnya hanya untuk uang kas organisasi tersebut. Seharusnya zakat 

itu diserahkan kepada badan amil zakat sungguhan, yang teraudit secara profesional. 

Kalau organisasi itu hanya sekedar menjadi perantara kepada badan amil zakat profesional, 

hukumnya dibolehkan. Karena hanya perantara. Tetapi kalau tiba-tiba sebuah organisasi 

berubah wujud menjadi amil zakat amatiran, bahkan tidak jelas ke mana larinya uang-uang 

zakat itu, pelanggaran sudah terjadi. Dan perlu dikoreksi. 

Bahkan ada kasus di mana sebuah organisasi memungut zakat dari para anggotanya, lalu 

uangnya disetorkan ke pengurus yang di atasnya, lalu ke atasnya lagi, lalu ke atasnya lagi, 

sampai di pucuknya, uang itu ternyata dibagi-bagi kepada pengurusnya. Astaghfirullah 

adzhim. 

Padahal sekali lagi, dana zakat itu hanya untuk 8 asnaf saja. Dan sebuah organisasi meski 

memakai nama keIslaman, tidak termasuk di dalam asnaf yang berhak menerima zakat. 

Apalagi uang zakat kemudian berubah menjadi uang kas organisasi. Tentu ini merupakan 

sebuah pelanggaran berat yang harus dikoreksi secara serius. 

Jangan sampai sebuah organisasi Islam malah memakan harta fakir miskin dari jatah zakat. 

Kalau pun ada jatah untuk sabilillah, maka bentuknya bukan uang untuk biaya organisasi, 

melainkan untuk para mujahidin yang ikut di medan perang. Seandainya mau dikiaskan 

kepada dakwah, tetap saja uang zakat itu diserahkan kepada individu dakwah, bukan kepada 

organisasinya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Uang Administrasi Halal atau Haram 

Assalamu alaikum wr. Wb. 

Saya meminjam uang dikoperasi simpan pinjam di kantor saya sebesar Rp 500.000 dan 

mengembalikannya sebesar itu plus uang administrasi sebesar Rp 20.000. Bagaimana status 

uang administrasi tersebut apakah riba, halal atau haram? 

Yang ingin saya tanyakan bagaimana status uang administrasi tersebut apakah riba, halal, atau 

haram? 

Atas jawaban pak Ustadz saya ucapkan bayak terima kasih 

Wassalam 
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Ali 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Riba bukanlah sekedar sebuah nama, namun riba adalah sebuah bentuk transaksi. Walau 

dinamakan apapun, kalau prinsip transaksinya memenuhisyarat riba, maka hukumnya haram. 

Walau dinamakan dengan istilah infaq, sedekah, waqaf atau sumbangan, selama terpenuhi 

kriteria paktek riba, tetap saja hukumnya haram. Bila dilakukan, pelakunya akan mendapat 

dosa besar di sisi Allah. 

Maka apa yang disebut dengan biaya administrasi pada pertanyaan anda di atas, 100% adalah 

riba. Hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan dosa besar. Bahkan bukan hanya yang 

meminjam dan yang dipinjam, yang kena laknat termasuk yang menulis dan menjadi saksi atas 

peristiwa itu. 

Meski riba itu dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak, hukumnya tetap haram. 

Bukankah perzinaan itu juga dilakukan dengan cara suka sama suka? Apakah hukumnya jadi 

boleh? Tentu tidak, bukan? 

Meminjamkan uang dengan syarat kelebihan adalah riba. Baik untuk keperluan yang 

konsumtif ataupun hal-hal yang bersifat produktif. 

Kalau koperasi simpan pinjam mau berkah dan selamat dari api neraka, tidak boleh 

meminjamkan uang dengan kewajiban adanya tambahan dalam pengembaliannya. 

Lalu bagaimana solusinya? 

Seandainya motivasi peminjam karena ingin berbisnis yang menguntungkan, jalannya adalah 

dengan sistem bagi hasil. Namun bila untuk kebutuhan konsumtif, cara yang halal dengan cara 

beli kredit, bai' bitstsaman ajil atau bai; al-muntahi bittamlik. Sedangkan bila kebutuhannya 

untuk hal-hal yang bersifat keperluan mendasar, karena miskin tidak mampu bayar biaya 

pengobatan dan sejenisnya, sebaiknya malah diinfaqkan saja. Jangan dipinjamkan. Paling 

apes, boleh dipinjamka, tapi jangan beratkan dengan bunga. 

Setiap seorang muslim meminjam uang kepada muslim lainnya, harus ada satu motto yang 

jangan sampai dilupakan, yaitu, "Jangan biarkan ada bunga di antara kita." 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Kriteria Miskin 

Assalamu'alaikum wr, wb. 

Akhir-akhir ini kita sering disuguhi berita tentang keluhan, kesusahan, kemiskinan, 

pengangguran. Pertanyaannya: 

 Miskin menurut ajaran Islam itu yang bagaimana (persediaan hari ini untuk hari ini 

hari esok cari lagi ) atau yang stock makannya hanya cukup 1 minggu ke depan?  
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 Banyak orang/ keluarga yang di rumahnya ada TV 21 ", kulkas, lantai keramik tapi 

ngaku miskin agar dapat sumbangan hanya karena tidak ada kerjaan tetap. Bagaimana 

menurut Islam?  

Terima kasih dan mohon ma'af sebelumnya 

Wassalamu'alaikum wr, wb. 

Tandiono - Tangerang 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai 

keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, 

sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya 

digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin." 

Kriteria miskin pasti akan selalu berbeda bagi tiap institusi, bahkan tiap negara dan tiap 

provinsi. Kota dan desa juga punya batas yang berbeda. Sekian banyak badan dunia yang 

menangani masalah kemiskinan, punya sekian versi yang saling berbeda tentang kemiskinan. 

Menariknya lagi, batas miskin oleh suatu pemerintahan bisa diubah-ubah dan memang tidak 

sama di setiap wilayah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.Pada tahun 1996, 

batas kemiskinanberubahdari Rp 38.246 menjadi Rp 42.032 untuk daerah perkotaan. 

Sedangkan untuk daerah pedesaan, batasnya berubahdari Rp 27.413 menjadi Rp 31.366. Maka 

perkiraan jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 berubah dari 22.5 Juta orang menjadi 34.5 

Juta orang (53.33%). 

Kemiskinan Versi PBS 

Biro Pusat Statistik (BPS)menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi 

dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 

macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk 

desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan. 

Menurut Indonesian Nutrition Network (INN) tahun 2003 adalah Rp 96.956 untuk perkotaan 

dan Rp 72.780 untuk pedesaan. 

Kemudian menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang 

diterapkannya adalah keluarga yang memilki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan. 

Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan 

keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan. 

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) 

BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah 

disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang 

memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang  

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.  

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester.  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.  
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5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.  

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.  

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.  

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.  

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.  

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.  

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.  

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. 

Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.  

13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya 

SD.  

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: 

sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal 

lainnya.  

Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi 

Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah tangga miskin, yaitu rumah 

tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu. 

Kemiskinan dalam Pandangan Syariah 

Kalau anda bertanya kepada kami, maka jawabannya adalah jawaban yang bersifat fiqhiyah, 

sebagaimana yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman. 

Namun sifatnya tidak sedetail apa yang sudah dibuat oleh BPS di atas. Sifatnya masih terlalu 

umum, dan tidak ada salahnya para ulama bekerja sama dengan BPS dalam menetapkan detail 

kriteria orang miskin. 

Ambillah Al-Quran, di sana akan kita temukan kata miskin diulang-ulang. Kalau kita rajin 

menghitungnya, kita akan menemukan paling tidak 11 kali kali kata itu disebut di dalamnya. 

Selain miskin, ada juga istilah yang sangat berdekatan dan nyaris tumpang tindih dengannya, 

yaitu faqir. 

Bahkan dalam bahasa Indonesia, keduanya sering dijadikan dua kata yang melekat, fakir 

miskin. Padahal masing-masing kata itu punya makna sendiri yang spesifik. 

Orang-orang Faqir (Fuqara') 

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa yang dimaksud dengan faqir 

adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan 

dasarnya. Atau mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk di antaranya adalah seorang 

wanita tidak punya suami yang bisa menafkahinya. 

Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, 

pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan 

dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak 

mendukung. 

Orang-orang Miskin (Masakin) 

Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia 

punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang 

teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
92 
 

Dari sini bisa kita komparasikan ada sedikit perbedaan antara faqir dan miskin, yaitu bahwa 

keadaan orang faqir itu lebih buruk dari orang miskin. Sebab orang miskin masih punya 

kemungkian pemasukan meski sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang faqir 

memang sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apapun untuk mendapatkan 

hajat dasar hidupnya. 

Pembagian kedua istilah ini bukan sekedar mengada-ada, namun didasari oleh firman Allah 

SWT berikut ini: 

ْْ َأِع َْ ِفٟ اٌَْثْذِش َفَؤَسْدُخ َأ ٍَُّٛ َٓ ٠َْؼ ََّغاِو١ َِا اٌَغِف١َُٕح َفَىأَْد ٌِ ًَ َعِف١ٍَٕح َغْصًثاَأ ٌٍَِِه ٠َْؤُخُز ُو  ُْ ُ٘ ََٚساَء  َْ ََٚوا َٙا   ٠َث

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku 

bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 

merampas tiap-tiap bahtera.(QS. Al-Kahfi: 79) 

Di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang miskin itu masih bekerja di laut. Artinya meski 

mereka miskin, namun mereka masih punya hal yang bisa dikerjakan, masih punya 

penghasilan dan pemasukan, meski tidak mencukupi apa yang menjadi hajat kebutuhan 

pokoknya. 

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyatakan sebaliknya, bahwa orang miskin itu lebih 

buruk keadaannya dari orang faqir. Hal ini didasarkan kepada makna secara bahasa dan juga 

nukilan dari ayat Al-Quran juga. 

atau kepada orang miskin yang sangat fakir.(QS. Al-Balad: 16) 

Maka tidak ada salahnya buat para ulama untuk duduk bersama dengan para umara' serta para 

ahli di bidang kemiskinan untuk menetapkan ambang batas kemiskinan itu. 

Kesepakatan ini mutlak diperlukan, karena dari sisi tataran dalil syariah, kita hanya 

mendapatkan kriteria yang sangat umum, kurang detail dan kurang bisa langsung diterapkan 

untuk masalah distribusi penanggulangan kemiskinan. 

Hadiah dengan Diundi 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Untuk menarik konsumen saat ini banyak pengusaha membuat kupon undian kepada 

konsumen, kemudian kupon undian tersebut diundi untuk menentukan siapa yang akan 

pemperoleh hadiah. Di mana dengan undian ini ada unsur gambling. 

Pertanyaan saya halalkan undian semacam ini, termasuk judi atau riba sistem undian yang 

marak di sekitar kita ini? 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Giyanto 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebelum masuk kepada jawaban, perkenankanlah kami membahas terlebih dahulu hakikat 

serta prinsip yang ada dalam sebuah perjudian. Dengan membahas ini, kita akan tahu batasan 

sebuah perjudian yang diharamkan. 
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Hakikat Perjudian 

Bila diperhatikan dengan seksama, trasaksi perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang 

masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan 

permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang 

menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. 

Itulah hakikat sebuah perjudian. 

Biasanya jenis permaiannnya memang khas permainan judi seperti main remi, kartu, 

melempar dadu, memutar rolet, main pokker, sabung ayam, adu domba, menebak pacuan 

kuda, menebak skor pertandingan sepak bola dan seterusnya. 

Namun adakalanya permainan itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

perjudian. Misalnya menebak sederet pertanyaan tentang ilmu pengetahuan umum atau 

pertanyaan lainnya. 

Namun jenis permainan apa pun bentuknya, tidak berpengaruh pada hakikat perjudiannya. 

Sebab yang menentukan bukan jenis permainannya, melainkan perjanjian atau ketentuan 

permainannya. 

Tidak Semua Undian itu Haram 

Di dalam hukum Islam, gambling tidak selalu identik dengan judi. Meski pun di dalam sebuah 

perjudian, unsur gambling memang sangat dominan. Namun tidak berarti segala hal yang 

berbau gambling boleh divonis sebagai judi. 

Misalnya qur'ah atau undian yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Qur'ah bukan bukan 

termasuk judi. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau terbiasa mengundi para isterinya 

untuk menetapkan siapa di antara mereka yang berhak ikut mendampingi beliau dalam sebuah 

perjalanan. 

Dahulu nabi Yunus as juga melakukan undian untuk menentukan siapa di antara penumpang 

perahu yang harus di buang ke laut. Dan beliau justru keluar sebagai orang terpilih dari 

undian. 

Bukankah kedua hal di atas sangat didasari oleh gambling? Namun ternyata kedua orang nabi 

itu malah melakukannya. Ini bukti bahwa tidak semua hal yang berbau gambling atau undian 

itu haram. 

Kapan Undian Menjadi Judi Yang Diharamkan? 

Sebuah undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar 

sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah 

yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu 

jadilah undian itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan. 

Sebagai sebuah ilustrasi, misalnya sebuah yayasan menyelenggarakan kuis berhadiah, namun 

untuk bisa mengikuti kuis tersebut, tiap peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 5.000, 

-. Peserta yang ikutan jumlahnya 1 juta orang. Dengan mudah bisa dihitung berapa dana yang 

bisa dikumpulkan oleh yayasan tersebut, yaitu 5 milyar rupiah. Kalau untuk pemenang harus 

disediakan dana pembeli hadiah sebesar 3 milyar, maka pihak yayasan masih mendapatkan 

untung sebesar 2 Milyar. 

Bentuk kuis berhadiah ini termasuk judi, sebab hadiah yang disediakan semata-mata diambil 

dari kontribusi peserta. 
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Undian Yang Tidak Haram 

Sedangkan contoh ilustrasi dari undian yang tidak haram misalnya sebuah toko yang 

menyelenggarakan undian berhadiah bagi pembeli. Ketentuannya, yang bisa ikutan adalah 

pembeliyang nilai total belanjanya mencapai Rp 50.000. Dengan janji hadiah seperti itu, toko 

bisa menyedot pembeli lebih besar -misalnya- 2 milyar rupiah dalam setahun. 

Untuk itu mereka yang telah memiliki kupon akan diundi. Yang nomornya keluar berhak 

mendapatkan hadiah tertentu. 

Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggansebagai syarat 

ikut undian. Melainkan dari bertambahnya jumlah mereka. 

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah disiapkan dananya dan meskipun pihak 

toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan. Maka dalam masalah 

ini tidaklah disebut sebagai perjudian. 

Alasanselain itu karenapembeli yang mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000 sama sekali tidak 

dirugikan, karena barang belanjaan yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding 

dengan harganya. 

Hukumnya barulah akan menjadi haram manakala barang yang mereka dapatkan tidak 

sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Misalnya bila seharusnya harga sebatang 

sabun itu Rp 5.000, -, lalu karena ada program undian berhadiah, dinaikkan menjadi Rp 6.000, 

-. Sehingga bisa dikatakan, ada biaya tambahan di luar harga yang sesungguhnya, namun 

dikamuflase sedemikian rupa.Namun padahakikatnya tidak lain adalah uang untuk memasang 

judi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Asuransi Kesehatan Konvensional, Haramkah? 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Ustadz, saya mohon tanggapan tentang bagaimana hukumnya bila kita ikut asuransi kesehatan 

(ASKES), terimakasih atas pendapat pak ustadz. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Sugianto 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

Singkatnya, sebaiknya anda memilih asuransi kesehatan yang menggunakan sistem syariah. 

Karena aman dari riba dan transaksi yang diharamkan. 

Hal itu berlaku selama anda punya kekuasaan atau wewenang untuk memilih. Namun bila 

anda dalam posisi yang tidak punya pilihan lain kecuali harus terima bantuan dari asuransi 

konvensional secara pasif, maka tentu hukumnya tetap fleksible. 
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Sebagai contoh, ketika kita membeli tiket pesawat terbang, secara otomatis harga pada tiket itu 

sudah termasuk biaya asuransi. Dan asuransi itu tentunya bukan asuransi syariah yang halal, 

melainkan asuransi konvensional yang hukumnya dikatakan haram oleh banyak ulama. 

Namun karena anda tidak punya pilihan lain kecuali secara tidak langsung menjadi 'peserta' 

asuransi konvensional, maka hukumnya tidak harus mengharamkan kita naik pesawat terbang. 

Adapun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu pihak asuransi memberikan 

santunan, tentu tidak harus kita tampik. Karena santunan itu merupakan hak setiap penumpang 

yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan. 

Meski sebagian ulama ada juga yang bersikeras menolak santunan dari pihak perusahaan 

asuransi, lantaran dianggap uang itu tetap uang haram. Dan uang pembayaran asuransi yang 

sudah digabungkan dengan harga tiket dianggap uang sia-sia. 

Titik-titik Keharaman Asuransi Konvensional 

Sekedar untuk menyegarkan ingatan kita tentang haramnya sistem asuransi konvensional, 

berikut ini kami sebutkan poin-poin pentingnya. 

1. Akad asuransikonvensional non syariahadalah akad gharar, karena masing-masing 

dari kedua belah, yaitu peserta dan perusahaan asuransi tidak mengetahui jumlah yang 

ia berikan dan jumlah yang dia ambil pada waktu melangsungkan akad.  

2. Akad asuransikonvensional non syariahadalah akad idz'an (penundukan). Maksudnya 

ada pihak yang kuat yaitu perusahan asuransi yang menentukan syarat-syarat yang 

tidak dimiliki tertanggung. Dan ada pihak yang lemah yaitu peserta asuransi yang 

secara umum tidak berdaya.  

3. Akad asuransi konvensional non syariah mengandung unsur pemerasan, karena 

pesertayang tidak bisa melanjutkan pembayaranakan kehilangan premi yang sudah 

dibayar atau di kurangi.  

4. Pada perusahaan asuransi konvensional non syariah, uang masuk dari premi para 

peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek 

ribawi. Sehingga kalau pun peserta diberi hak-haknya ketika melakukan klaim, namun 

uang yang digunakan untuk membayar klaim itu berasal dari deposito ribawi.  

5. Asuransi konvensional non syariah termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang 

tidak tunai. Dan hal ini diharamkan dalam syariah Islam.  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Ribakah Simpanan di Koperasi 

Assalammualaikum wr wb,  

Langsung aja Pak Ustad,  

Apabila seseorang menyimpan modal usaha pada sebuah koperasi, dan koperasi tersebut 

memberikan jasa atas simpanan tersebut. Apakah pemberian jasa simpanan tersebut termasuk 

katagori riba bagi penanam modal? 

Atas jawaban nya kami ucapkan terima kasih 

Wassalammualaikum wr wb,  

Zukri 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Pertanyaan ini akan terjawab dengan sendirinya, tergantung dari sistem yang diterapkan oleh 

sebuah koperasi. 

Kalau koperasi itu menerapkan sistem bunga (interest), maka sistem itu hukumnya riba yang 

diharamkan. Tetapi kalau menggunakan sistem bagi hasil, bebas dari riba, maka hukumnya 

halal. 

Sistem bunga atau bagi hasil diukur dari alur transaksinya, bukan hanya semata ditentukan 

berdasarkan istilah yang digunakan. Sebab tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa 

penghalusan, misalnya biaya administrasi, biaya ini atau biaya itu, tetapi hakikatnya adalah 

bunga. Maka meski namanya bukan bunga, tetapi hakikatnya bunga, tetap haram hukumnya. 

Nama koperasi tidak harus selalu bernuansa syariah untuk bisa menerapkan sistem yang halal. 

Dan demikian juga sebaliknya, belum tentu yang namanya syariah, selalu menggunakan 

sistem yang dihalalkan Islam. Meski pun suatu koperasi diberi nama 'Koperasi Syar'i'ah', 

belum tentu selalu halal dalam tiap transaksinya. Apalagi bila koperasi itu menjual barang-

barang yang diharamkan, seperti khamar, atau mungkin barang yang tidak disepakati ulama 

tentang kehalalannya, seperti rokok dan sejenisnya. Maka nama tinggal nama, esensi dan 

hakikatnya entah ke mana. 

Esensi Riba  

Suatu transaksi peminjaman uang disebut riba apabila ada konsekuensi kelebihan dalam 

pengembaliannya. Misalnya, nasabah pinjam uang 1 milyar dan akan dikembalikan dalam 

tempo 2 tahun, namun nilai pengembaliannya harus menjadi 1 milyar plus 1 rupiah, maka 

yang satu rupiah itu adalah bunga yang diharamkan, apapun sebutan untuk nilai 1 rupiah itu. 

Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai prosentase atau nilai nominalnya, melainkan 

dari ada tidaknya ketentuan penambahan (ziyadah) atau mark-up dari sebuah transaksi 

peminjaman uang. 

Seringkali orang menyebut bahwa nilai tambah (markup) itu sebagai konsekuensi dari 

penyusutan nilai mata uang, lalu dengan mudahnya memberikan kehalalan atas kelebihan itu. 

Cara pandang seperti ini sebenarnya keliru, sebab penyusutan nilai mata uang tidak pernah 

bisa dijadikan tolok ukur penghalal transaksi ribawi. 

Maka untuk menghindarinya, jangan gunakan mata uang rupiah untuk transaksi peminjaman 

uang, gunakan saja mata uang yang stabil seperti Euro, Dollar atau Dinar dan Dirham (emas 

dan perak). Dengan demikian tidak akan ada lagi alasan untuk menghalalkan riba dengan dalih 

penyusutan mata uang. 

Sitem Bagi Hasil 

Koperasi yang tidak berlabel syariah, tetap sangat dimungkinkan untuk menerapkan transaksi 

yang halal. 

Setiap koperasi yang diatur dengan baik sistem keuangannya, maka pasti punya neraca dan 

laporan rugi laba bulanan atau per periode. Dari sanalah dasar penghitungan bagi hasil kepada 

kepada pemilik modal. 

Maka nilainya akan sangat tergantung dari aktifitas perubahan modal dan tingkat keuntungan 

yang didapat oleh koperasi tersebut. Inilah yang namanya bagi hasil. 
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Adapun kalau koperasi memberi jasa atas simpanan dengan nilai tertentu dari besarnya modal 

yang dipinjamkan, maka aroma riba sangat kuat tercium. Ilustrasi adalah bila 

andamenempatkan modal 100 juta, lalu tiap bulan anda akan mendapat uang jasa yang tetap 

(fixed rate) sebesar 2% atau sebesar 2 juta, maka ini adalah transaksi ribawi. Saudara kembar 

dari sistem ribawi yang ada di bank konvensional. cuma beda nama dan istilah saja. 

Simpan Pinjam untuk Anggota 

Untuk simpan pinjam, anggota diberikan fasilitas untuk meminjam uang. Kalau akadnya 

pinjam, maka tidak boleh ada pungutan atau markup apapun dari uang yang dipinjamnya. 

Namun akadnya bisa saja diganti bukan pinjaman, tetapi penjualan. 

Seorang anggota koperasi yang butuh modal untuk usaha, bisa mendapatkan modal dari 

koperasi dengan sistem bagi hasil. Tiap bulan harus ada laporan rugi laba. Kalau sistem 

keuangannya baik, rugi laba akan langsung ketahuan. Maka keuntungan usaha itu bisa 

langsung dibagi dua, antara anggota dengan koperasi. 

Sayangnya, banyak orang bisa bikin usaha tetapi tidak becus bikin laporan rugi laba. Maka 

sudah bisa dipastikan ketika harus membagi hasil usaha. Dan konyolnya, dengan mudah 

langsung pindah ke sistem yang haram, pinjam dengan bunga. Nauzu billahi min zalik. 

Sedangkan seorang anggota yang butuh uang untuk beli sepeda motor misalnya, bisa membeli 

kepada koperasi. Setelah jelas jenis dan tahunnya, koperasi akan membeli dari showroom lalu 

menjualnya kepada anggota tersebut. Dan untuk itu koperasi boleh mengambil untung, berapa 

pun nilai prosentase keuntungannya. Dan sebagai konsekuensinya, anggota itu boleh bayar 

dengan cara mencicil dalam tempo 5 tahun.Itulah sistem yang halal, meski tidak pakai embel-

embel syariah. 

Tapi kalau kepentingannya untuk hal-hal yang mendesak dan anggota itu lemah dari segi 

ekonomi, misalnya untuk bayar uang sekolah anaknya, koperasi harus membebaskannya dari 

bunga, sekecil apapun nilainya. Bahkan kalau untuk sekedar mengganjal rasa lapar dan untuk 

menyambung hidup, seharusnya koperasi berinfaq kepada anggotanya, jangan dipinjamkan 

tapi harus disedekahkan. Dan itulah gunanya koperasi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Hukum Menggarap Sawah Gadai 

Assalamu 'alaikum wr. wb. 

Ustadz, saya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orangyanggadai sawah dengan uang. 

Semisal seperti ini. 

Si A = Yg punya Sawah 

Si B = Yg punya uang 

Karena si A sedang butuh uang yang mendadak dan jumlahnya sangat besar, tapi dia 

mempunyai sawahy ang luasnya tidak seberapa. Kebetulan si B punya uang, sehingga si A 

ingin menggadaikan sawahnya kepada si B, dengan ketentuan: 

1) si A dapat uang dari Si B yang memang jumlahnya tidak sesuai dengan luas sawah (jumlah 

uang lebih besar dari harga sawah) 

2) si B berhak menggarap sawah si A, dan hasilnya untuk si B 
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3) ketika waktu kesepakatan gadai selesai, si A harus mengembalikan uangyangbesarnya sama 

ketika si A menerima dari si B. Dan hak garap sawah si B pun tidak ada lagi (artinya Hak 

sawah dikembalikan ke si A) 

4) Kalau ternyata SI A tidak punya uang ketika waktu kesepakatan gadai habis, maka 

kesepakatan gadai diperpanjang lagi sampai si A mempunyai uang untuk mengambil barang 

gadaiannya (sawahnya) 

Mungkin seperti itu, syukron atas jawabannya 

Wassalam 

Wahyono 

wahyono 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Dalam hukum gadai (rahn), para ulama memiliki beberapa hukum yang disepakati dan 

beberapa bagian lain yang tidak disepakati. 

Para ulama sepakat bahwa pada hakikatnya akad gadai adalah akad istitsaq (jaminan atas 

sebuah kepercayaan kedua belah pihak), bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat 

komersil. Sehingga mereka sepakat bahwa seorang yang sedang menghutangkan uangnya dan 

menerima titipan harta gadai, tidak boleh memanfaatkan harta itu. 

Namun mereka berbeda pendapat, apabila pihak yang sedang berhutang dan menitipkan 

hartanya sebagai jaminan memberi izin dan membolehkan hartanya itu dimanfaatkan. 

1. Pendapat Jumhur Ulama Selain Hanafiyah 

Umumnya para ulama selain ulama Hanafiyah mengharamkan pihak yang ketitipan harta 

gadai untuk memanfatkan harta gadai yang sedang dititipkan oleh pemiliknya. Baik dengan 

izin pemilik apalagi tanpa izinnya. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW 

َٛ ِس ًُ لْشٍض َجَش َْٔفًؼا فٙ  ًتاو

Rasulullah SAW bersabda, "Semua pinjaman yang melaihrkan manfaat, maka hukumnya 

riba." 

Kalau menggunakan pendapat jumhur ulama, seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-

Hanabilah, maka bila ada seorang berhutang uang dengan menggadaikan sawahnya, maka 

sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya. Tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik 

hasilnya oleh pihak yang menerima gadai. Baik dengan izin pemilik sawah atau pun tanpa 

izinnya. 

2. Pendapat Hanafiyah 

Sedangkan menurut pendapat kalangan mahzab Al-Hanafiyah, hukumnya boleh. Selama ada 

izin dari pemilik harta yang digadaikan itu. 

Landasan syariah atas kebolehannya itu adalah logika kepemilikan. Bila orang yang memiilki 

harta itu sudah membolehkannya, maka mengapa harus diharamkan. Bukankah yang berhak 
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untuk mengambil manfaat adalah pemilik harta? Dan kalau pemilik harta sudah memberi izin, 

kenapa pula harus dilarang? 

Dengan demikian, sebagian jawaban atas pertanyaan anda sudah terjawab. Ada ulama yang 

membolehkan sawah itu untuk digarap pihak yang meminjamkah uang, namun umumnya 

ulama malah mengharamkannya. 

Dan kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Al-Hanafiyah, maka sistem gadai sawah 

seperti ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. 

Atau menjadi batal saat pihak pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Jual Jilbab Kecil (Tidak Syar'i) Hukumnya Apa? 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Ust..... Bagaimana hukumnya secara agama jika kita menjual jilbab (kerudung) yang tidak 

Syar'i (yaitu jilbab yang kecil dan tidak menutup dada)?Serta pakaian yang tidak Syar'i juga 

(yaitu pakaian yang jika akhwat memakainya terlihat lekuk tubuhnya)? 

Padahal jilbab (kerudung) semacam itu dilarang oleh Allah. Bagaimana nanti 

pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT? 

Jazakumullah 

Wassalamualaikum wr wb 

Yasmin 

 

 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Hukum memakai pakaian berbentuk kerudung yang panjang hingga menutup sampai ke dada 

adalah sesuatu yang masih menjadi khilaf di kalangan ulama. Bukan sesuatu yang sudah 

mutlak kewajibannya dan berlaku untuk seluruh wanita. Para ulama masih berbeda pendapat 

dalam hal ini. Khususnya dalam teknis dan jenis model pakaian. 

Yang telah disepakati oleh para ulama adalah wanita wajib menutup auratnya. Dan aurat 

wanita itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Maka, bila seorang 

wanita telah menutup auratnya, otomatis dada pun sudah tertutup. Para ulama juga sepakat 

bahwa menutup aurat itu bukan hanya sekedar tertutup, tetapi juga harus tidak tembus 

pandang, tidak membentuk lekuk tubuh dan seterusnya. 

Tetapikalau model pakaiannyanya harus berbentuk model, corak, potongan, warna tertetu, 

mereka tidak mewajibkannya. Maka bentuk kerudung yang panjang hingga ke dada, oleh para 

ulama hukumnya masih dalam berbeda pendapat. Sebagian ulama memang mewajibkan 
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wanita mengenakan kerudung model seperti itu, namun rupanya tidak semuanya 

mewajibkannya. 

Kita berhak untuk memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak dari para ulama itu. 

Dan kita pun berhak untuk mempertahankan pilihan kita. Namun kita tidak berhak untuk 

merasa diri paling benar, lalu menyalahkan semua ulama yang pendapatnya tidak sama dengan 

pendapat kita. Apalagi sampai harus mengharamkan orang menjual pakaian dengan model 

tertentu. 

Seharusnya kita tidak dibenarkan untukmain vonis bahwa kerudung yang tidak panjang hingga 

sampai menutup dada itu haram dikenakan. Sebab boleh jadi, wanita itu tetap menutup 

dadanya, meski bukan dengan kain kerudung yang terjulur panjang. Mungkin jenis potongan 

bajunya memang menutup dada. Maka selama yang terlihat hanya wajah dan kedua tapak 

tangan, selama itu pula wanita itu telah menutup aurat. 

Jenis Pakaian Yang Tidak Menutup Aurat 

Di sisi lain, kita pun tidak bisa langsung main larang orang menjual atau memproduksi 

pakaian yang tidak menutup aurat. Sebab kewajiban untuk menutup aurat itu hanya berlaku 

pada tempat tertentu saja. Tidak pada setiap tempat ada kewajiban untuk menutup aurat bagi 

wanita. 

Hanya apabila seorang wanita berada di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya saja 

dia diwajibkan untuk menutup auratnya secara sempurna Sedangkan di hadapan wanita 

muslimah, atau di hadapan laki-laki yang masih mahramnya, wanita itu boleh menampakkkan 

sebagian auratnya. 

Rambut, tangan, kaki, leher, telinga dan lainnya adalah aurat yang haram terlihatbuat laki-laki 

ajnabi, tetapi bukan termasuk aurat (boleh terlihat) di hadapan sesama wanita muslimah atau 

laki-laki mahram. 

Lalu apakah kita mengharamkan seorang wanita memperlihatkan sebagain auratnya di 

hadapan sesama wanita muslimah? Apakah kita mengharamkan wanita terlihat sebagian 

auratnya di hadapan ayah, kakek, kakak, paman, keponakan, adik, anak, cucu, saudara 

sesususuan? Tentu tidak, bukan? 

Maka kalau pakaian yang masih menampakkan aurat itu dikenakan saat seorang wanita ada 

bersama dengan mereka itu, maka hukumnya halal. Lalu mengapa kita mengharamkan sesuatu 

yang dihalalkan Allah? 

Mengharamkan sesuatu yang hukumnya halal adalah perbuatan maksiat. Bahkan seorang nabi 

Muhammad SAW sekalipun, ketika melakukannya, ditegur langsung oleh Allah SWT. Bahkan 

teguran itu diabadikan di dalam Al-Quran AL-Kariem. Hingga sepanjang zaman hingga tiba 

kiamat, teguran itu tetap dibaca orang. 

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?  

(QS. At-Tahrim: 1) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kartu Kredit, Haramkah? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Pak Ustadz, saya mau bertanya apakah menggunakan kartu kredit itu haram hukumnya? Saya 

menggunakan kartu kredit untuk kepraktisan, karena semua tagihan di-collect oleh kartu kredit 

yang bersangkutan (mis. telp, listrik, pulsa hp), sehingga saya bayar hanya ke satu account 

(kartu kredit) dan saya selalu membayar semua tagihan tepat waktu, tidak dicicil. 

Saya pernah mendengar di salah satu pengajian bahwa menggunakan kartu kredit itu tetap 

haram walaupun kita tidak membayar semua tagihan/tidak berhutang, karena di dalam sistem 

kartu kredit tersebut terdapat unsur riba, bagaimana menurut pendapat ustadz? 

Terima kasih 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Es 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Di zaman ini, uang plastik sudah menjadi trend tersendiri. Selain masalah gengsi, berbelanja 

dengan menggunakan kartu kredit memberikan banyak kelebihan. Di antaranya: 

Pertama, masalah keamanan. 

Seseorang tidak perlu membaya uang tunai/ cash ke mana-mana. Cukup membawa sebuah 

kartu kredit dan biasanya kartu itu bisa diterima di manapun di belahan dunia ini. Seseorang 

tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya. Bahkan 

bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit kartu itu dan dalam 

hitungan detik kartu tersebut akan diblokir. 

Kedua, masalah kepraktisan. 

Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan 

kartu kredit seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu. 

Ketiga, masalah akses. Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran 

melalui kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran 

dengan kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim 

wessel pos. 

Namun tidak berarti kartu kredit itu bisa sukses di setiap tempat. Untuk keperluan belanja 

kecil dan harian, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Untuk jajan bakso di ujung 

gang, masih sangat dibutuhkan uang tunai. Tukang bakso tidak menerima American Visa dan 

sejenisnya. 

Selain itu dengan maraknya kasus carding atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama 

dari Indonesia, sampai-sampai transaksi online bila pemesannya dari Indonesia tidak akan 

dilayani. 

Pada dasarnya, prinsip kartu kredit ini memberikan uang pinjaman kepada pemegang kartu 

untuk berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang 

berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga 

belanjaan. 

Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang 

menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang pinjaman itu bila segera 
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dilunasi dan belum jatuh tempo tidak atau belum lagi dikenakan bunga, yaitu selama masa 

waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian. 

Tapi bila telah lewat satu bulan itu dan tidak dilunasi, maka akan dikenakan bunga atas 

pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan. Jadi bila dilihat 

secara syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga yaitu bila 

dilunasi sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh 

tempo. 

Bila seseorang bisa menjamin bahwa tidak akan jatuh pada opsi kedua, maka menggunakan 

kartu kredit untuk berbelanja adalah halal hukumnya. Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, 

maka menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktek riba yang diharamkan oleh 

Allah SWT. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Berniaga di Dalam Masjid 

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Semoga Allah terus-menerus memberikan karunia ilmu yang besar buat pak ustadz untuk 

mengajar dan membangun ummat ini. Pertanyaan saya kali ini adalah berkaitan hukum 

berniaga di dalam masjid, boleh atau tidak? 

Setahu saya ada sebuah hadith yang menyebut tentang hal ini: 

Abdullah bin Amru al-Ass berkata bahawa Nabi s. A. W. Melarang jual beli di dalam masjid. 

(Mafhum hadith riwayat Tirmizi). 

Tetapi beberapa kali sewaktu qiamullail di masjid dekat universitas tempat saya belajar, ada di 

kalangan teman-teman saya sering membawa barang-barang jualan seperti makanan dan buku-

buku lalu berjualan di dalam masjid. 

Saya juga ada membuat kajian tentang arsitektur masjid di seluruh dunia dan saya dapati ada 

di antara masjid lama seperti Masjid Wazir Khan di Pakistan, yang dibina sewaktu Empayar 

Mughal, mempunyai ruangan toko-toko kecil di dalamnya untuk orang berniaga. 

Saya jadi bingung kerana teman-teman saya bukan kalangan orang yang rendah ilmu 

agamanya dan saya kira tidak mungkin pemimpin Islam zaman dulu membangun toko-toko di 

dalam masjid itu sewenang-wenangnya dengan tidak mengkaji kebolehannya dari segi syariat. 

Bagaimana pula hukumnya kalau kita mahu mempromosi barang-barang jualan kita di dalam 

masjid tetapi urusan jual beli dibuat di luar masjid. Contohnya seorang penceramah selesai 

ceramah di masjid mengajak orang untuk membeli kaset dan buku tulisannya yang ada di luar 

masjid, atau dengan melekat iklan-iklan di dinding atau papan notis dalam masjid. Boleh atau 

tidak? 

Mohon penjelasan yang seksama dari pak ustadz dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadith 

baginda Rasulullah S. A. W. 

Sekian, terima kasih 

Wa'alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh 
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Wafiy 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apa yang anda sampaikan tentang larangan melakukan jual beli di dalam masjid memang ada 

dasarnya, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini: 

ؾشاء  ٍُ ـ ػٓ اٌ ع ٚ ١ٗ ٍ ٍٝ اهلل ػ ص عٛي اهلل ـ  ٙٝ س اي, "ٔ ١ٗ ػٓ جذٖ ل ١ة ػٓ أت ؼ ؽ  ٓ ػٓ ػّشٚ ت

ٛ داٚد ٕذٖ ٚأت غ ِ ٟ غجذ أخشجٗ أدّذ ف ّ ٟ اٌ ١غ ف ث  ٚاٌ

Dari Amru bin Sy'aib ra dari ayahnya dari kakeknya berkata, "Rasulullah SAW melarang 

berjual beli di dalam masjid." (HR Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud) 

Jumhur ulama selain Al-Hanafiyah mengatakan bahwa larangan untuk berjual beli di dalam 

masjid adalah larangan yang bersifat mutlak. Sehingga semua jenis jual beli, baik yang 

nilainya besar apalagi yang nilainya kecil, hukumnya haram. Baik jual beli itu bersifat darurat 

atau tidak. 

Namun mazhab Al-Hanafiyah yang punya latar belakang khusus dalam masalah jual beli di 

dalam masjid. Mereka masih memberikan keluasan untuk terjadinya jual beli di dalam masjid, 

bila memang sangat diperlukan. Misalnya, sangat diperlukannya kitab-kitab yang diperlukan 

dalam kajian agama. Dan kitab itu bagian dari taklim yang memang bagian dari peran sebuah 

masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan agama. 

Namun mazhab inimembolehkan hal itu selama nilainya kecil. Sedangkan yang nilainya besar 

tidak dibolehkan oleh mereka. Maka jual beli kitab antara pihak percetakan dan distributornya 

lebih merupakan bisnis ketimbang kebutuhan darurat di dalam sebuah masjid. Sehingga hal itu 

termasuk dalamlarangan. 

Wilayah 'Suci' dan 'Sakral' Masjid 

Di sisi lain, larangan untuk berjual beli di dalam masjid sesunguhnya berlaku bila dilakukan di 

dalam wilayah 'suci' dan 'sakral' yang ada di dalam masjid. Di luar itu, meski masih 

merupakan asset masjid, namuntidak termasuk wilayah 'suci' dan 'sakral', sehingga hukum 

larangan itu tidak berlaku. 

Misalnya halaman atau pelataran masjid, sesungguhnya kebanyakan pengurus masjid tidak 

mengikrarkannya sebagai wilayah suci dan sakral. Termasuk juga tempat wudhu, WC, toilet, 

gudang, atau tempat pembuangan sampah. Bahkan selasar (teras) masjid pun sering kali tidak 

termasuk wilayah yang dimaksud. 

Lalu apa batasannya? 

Batasannya sederahana saja, yaitu ikrar dari pengurus masjid. Entah apa istilah lainnya, DKM 

atau takmir. Intinya, penanggung jawab masjid adalah pihak yang bertanggungjawab sekaligus 

punya wewenang untuk menetapkan garis batasnya. Dan ketetapan dari takmir ini mungkin 

saja dikoreksi dan diperbaharui berdasarkan kebutuhan. 

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh salah satu takmir masjid di bilangan pusat 

kota Jakarta. Karena kekurangan ruangan untuk sekolah, maka takmir masjid mengikrarkan 

bahwa lantai 3 masjid itu untuk ruang kelas dan sekolah. Padahal sebelumnya termasuk ruang 

shalat. Dengan demikian, murid yang sedang haidh tetap bisa masuk kelas, meski ruang 

kelasnya adalah lantai 3 gedung masjid. Semua ditentukan oleh ikrar dari pengurus masjid. 
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Demikian juga urusan jual beli di masjid, asalkan dilakukan di luar wilayah suci dan sakral, 

hukumnya tidak terkena larangan. Karena bukan termasuk ke dalam hadits yang dimaksud. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Arisan 

Assalamu'alaikum wr. Wb.  

Langsung saja ya ustadz, bagaimankah sebenarnya hukum melakukan arisan yang biasanya 

pasti berbentuk uang menurut syariat Islam? 

Sebab ada yang bilang tidak boleh karena kalau seseorang itu pas dikocok kebagian menang 

pertama kali jadinya seperti dibayarin oleh peserta lainnya, sementara untuk selanjutnya tidak 

ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten untuk pemenang 

selanjutnya. 

Demikian pertanyaan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr. Wb. 

Eka Khopitra Usman 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar 

secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak 

lagi halal. 

Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telahterjadi unsur penipuan atau tindakan yang 

merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan 

merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram. 

Padahal seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat didasarkan pada 

kepercayaan sesama pengikut arisan, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan. Umumnya 

kesepakatannya adalah bahwa tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayarsampai selesai 

putaran. Kapan pun dia menang.Tidak boleh berhenti di tengah jalan, meski sudah pindah. 

Paling tidak, boleh diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk dan disepakati oleh semua pihak. 

Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan 

silaturrahim, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun 

terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, 

misalnya untuk berghibah (bergunjing), pamer kekayaan, riya', ngegosip dan lainnya. 

Namun sesungguhnya hal yang negatif atau positif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem 

arisannya sendiri. Di mana hukum sistem arisan berdiri sendiri dan yang lainnya berdiri 

sendiri. 

Biasanya sistem arisan RT RW yang berlaku di tengah masyarakat adalah sistem yang telah 

dibenarkan syariat. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, 

dharar, gharar, jahalah atau riba. Hukumnya halal dan tetap akan halal selama tidak terjadi 
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pelanggaran dan penyelewenangan. Dan hukumnya baru akan berubah menjadi haram 

manakala hal-hal tersebut di atas terjadi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Haramkah Dapat Pinjaman dari Perusahaan? 

Assalamualaikum wr wb. 

Saya mendapat pinjaman dari perusahaan untuk perumahan, memang ada hitungan bunganya 

tapi kalo dibandingkan dengan bank konvesional maupun dengan bank syariah cicilan per 

bulannya jauh sangat rendah sehingga sangat membantu saya untuk memiliki sebuah rumah. 

Bagaimana sebaiknya Pak Ustad? 

Terima kasih 

Wassalam 

Ams 

Jawaban 

Islam adalah agama solusi, bukan agama penghambat. Tidak ada masalah di dalam kehidupan 

ini yang tidak bisa diselesaikan dengan cantik dalam syariah Islam. 

Kebutuhan anda untuk dapat pinjaman tentu sangat dipahami oleh syariah Islam. Dan justru 

Islam selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan ekonomi manusia. 

Kalau pun Islam mengharamkan bunga, bukan berarti Islam ingin membuat hidup manusia 

semakin sulit, juga bukan ingin ekonomi kita semakin sempit. Sebaliknya, ketika 

mengharakan riba, Islam menginginkan keadilan, kemudahan, kepercayaan dan juga 

persaudaraan. 

Namun karena sistem ekonomi kita sejak awal sudah terkontaminasi dengan praktek ribawi, 

maka ada semacam kesan di dalam alam bawah sadar bahwa riba itu seolah sulit dihapus, 

mustahil dihindari dan juga tidak mungkin dielakkan. Sayangnya, tidak sedikit dari umat Islam 

yang secara tidak sadar terbawa arus pemikiran ini. 

Padahal, setiap orang tahu bahwa riba adalah sesuatu yang merugikan, bahkan termasuk biang 

keladi dari kehancuran ekonomi bangsa. 

Akad Mempengaruhi Hukum 

Suatu hal yang sering luput dari perhatian kita adalah masalah akad muamalat Sering kali kita 

terjebak dengan tujuan, tapi lupa dengan halal haram pada akadnya. Meski tujuannya baik, 

tetapi kalau akadnya akad yang telah ditetapkan keharamannya, maka seharusnya kita cari 

bentuk akad-akad lainnya. 

Toh, yang penting tujuannya tercapai. yaitu memiliki rumah. Maka mengapa tidak diupayakan 

akadnya saja yang disesuaikan. Dan di dalam syariah Islam ada banyak pilihan akad yang 

halal tapi tetap memberi sousi. 

Misalnya akad murabahah, mudharabah, bai' bits-tsaman ajil, bahkan sampai kepada rahn 

(gadai). Semuanya bisa dimainkan dan jadi solusi, demi terhindar dari akad ribawi. 
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Untuk mendapatkan rumah, anda bisa menggunakan akad kredit yang sesuai syariah. Di mana 

harga rumah itu dibayarkan oleh pihak ketiga. Lalu anda membeli dari pihak ketiga secara 

mengangsur dengan nilai harga yang telah dimark-up. Cara ini halal 100% selama harga mark-

up itu sudah disepakati kedua belah pihak dan tidak diubah lagi. 

Cara lainnya adalah dengan menggunakan sistem pinjaman dengan jaminan (rahn). Di mana 

anda meminjam uang tanpa bunga namun anda harus mengagunkan harta lain dan dititipkan 

kepada pihak yang memberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman uang kepada anda tidak 

boleh memungut bunga dari anda, tetapi boleh memungut biaya penitipan harta anda. Dari 

situlah dia mendapat keuntungan. 

Sistem ini 100% halal dan dibenarkan dalam syariat Islam, dikenal dengan transaksi gadai 

(rahn). Dan masih banyak lagi model yang belum kami sebutkan, namun hukumnya halal dan 

bisa jadi solusi cerdas. 

Seandainya setiap muslim mau sedikit belajar tentang ilmu syariah, khususnya fiqih 

muamalah, mungkin kita akan terhindar dari transaksi haram. Semoga Allah SWT 

memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan roba kehidupan ini dengan cara-cara 

yang dibenarkan-Nya. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bolehkah Kartu Langganan Kereta Dipakai Oleh Orang 

Lain? 

Assalamu`alaikum wr. Wb 

Ustadz, di Jepang ini kita bisa memiliki kartu langganan kereta untuk satu rute tertentu 

(misalnya dari rumah ke kampus), untuk jangka waktu satu bulan dan bisa diperpanjang lagi. 

Di kartu tersebut tercantum nama pemilik. Yang ingin saya tanyakan bolehkah kartu tersebut 

dipakai oleh orang lain? 

Jazakallah khair atas jawaban Ustad. 

Anisah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kami tidak mengatakan anda salah alamat, tetapi pertanyaan seperti ini lebih tepat dijawab 

oleh perusahaan kereta api yang anda tumpangi. Adakah perusahaan itu mengizinkan kartu 

berlangganan seorang anggota digunakan oleh orang lain dengan seizin pemilik kartu? 

Kalau jawaban dari perusahaan itu boleh, maka silahkan saja. Sebab yang punya hak sudah 

membolehkannya. Anda boleh meminjamkan kartu berlangganan itu untuk siapa saja yang 

diizinkan oleh perusahaan kereta api. 

Sebaliknya, bila perusahaan itu telah menetapkan bahwa tidak boleh kartu itu digunakan oleh 

selain pemilik yang namanya tertera di kartu itu, maka tentu saja hukumnya tidak boleh. Sebab 

yang punya kereta api tidak mengizinkan. 
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Hukum Islam sangat memperhatikan masalah hak milik, di mana seseorang dilarang 

mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Yang dimaksud dengan pemilik 

di sini adalah institusi atau jabatan yang memang dipercaya dan mendapat hak untuk 

mengizinkan, bukan oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. 

Seperti di negeri ini di mana perusahan kereta api di Jabotabek mengaku rugi 6 milyar sehari, 

padahal kereta itu tidak pernah sepi penumpung, bahkan sampai naik di atap. Tetapi kok setiap 

hari rugi, bagaimana logikanya? 

Logikanya sederhana, banyak penumpang itu bukan berarti banyak yang bayar. Kalau pun 

bayar, belum tentu bayar secara benar. Sehingga pemasukannya selalu tidak sesuai dengan 

biaya operasional. Mentalitas seperti ini tidak terjadi di Jepang, sehingga sebaiknya anda pun 

juga tidak ikut-ikutan membawa budaya tidak Islami dari negeri kita ke Jepang. Cukup negara 

kita saja yang amburadul managemen perkereta-apiannya, jangan ditularkan ke negara lain. 

Bahkan kalau perlu, budaya tertib dan membayar dari negeri lain, kita terapkan di negeri 

Indonesia tercinta ini. Toh, seseorang tidak akan jatuh miskin dan mati kelaparan hanya 

karena bayar karcis kereta api. 

Maka sebaiknya anda konfirmasi ulang kepada pihak perusahaan kereta api, bolehkah hal itu? 

Kalau tidak boleh, maka be a good citizen dan be a good moslem. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Menanam Modal dengan Keuntungan Tetap, Ribakah? 

Assalamu 'alaikum wr. Wb 

Pak Ustad yth. 

Saudara saya memiliki sebuah usaha konveksi. Ketika dia kekurangan modal usaha dia datang 

kepada saya meminta agar saya ikut menanam modal pada usahanya. 

Menurutnya dia memperoleh keuntungan 10% dari modal yang saya berikan dan keuntungan 

tersebut akan dibagi dua yaitu 5% untuk dia dan 5% untuk saya secara tetap dan akan dibagi 

setiap bulan. 

Tadinya saya menawarkan bagi hasil tapi dia tidak mau dengan alasan repot mengurusnya. 

Perlu ustadz ketahui bahwa saya pernah menarik modal saya ketika saya sedang memerlukan 

uang Ketika saya ada uang lagi maka kemudian saya tanam lagi modal kepada dia dan saya 

tambah lagi dan tambah lagi modal saya setiap ada rizki dan saya dapat menarik kembali 

seluruh modal saya secara utuh kapan saja. 

Yang jadi pertanyaan saya adalah: 

1. Apakah sistem bagi hasil seperti yang saya utarakan di atas termasuk ke dalam riba ataukah 

tidak? 

2. Berapa% kah zakat yang harus saya keluarkan..? 

Demikian pertanyaan dari saya atas jawabannya diucapkan terima kasih. 

Wassalamu 'alaikum wr. Wb 
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Samsuri 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau menyimak apa yang anda sampaikan, kelihatannya tidak ada yang salah dalam transaksi 

itu. Dan sudah sesuai dengan kaidah bagi hasil. Di mana anda menanamkan modal uang 

kepada teman anda, lalu dari uang yang anda investasikan itu, teman anda mendapatkan 

untung sebesar 10%. 

Maka harta yang 10% itu adalah hasil usaha. Dan hasil usaha inilah yang dibagi dua, masing-

masing 5%. Dan itu adalah bagi hasil. 

Akad seperti ini hukumnya halal dan tidak ada masalah dari segi hukum syariah Islam. 

Asalkan yang dibagi adalah hasil usahanya, bukan uang sewa atas investasi yang anda 

benamkan. 

Jadi teman anda itu setiap bulan harus melaporkan neraca keuangan rugi laba. Angka-angka 

yang jelas harus dipresentasikan kepada anda dan anda tahu persis, berapa keuntungan 

(revinue) dari uang investasi anda. 

Kita ambil ilustrasi sederhana, misalnya anda membenamkan uang sebesar 100 juta kepada 

teman anda itu. Lalu dalam jangka waktu sebulan, dari uang itu digunakan untuk mengerjakan 

sebuah projek order. Setelah dikurangi dengan overhead, salary, pajak dan lainnya, maka uang 

itu menjadi 110 juta. Berarti ada keuntungan 10% dari investasi anda. Maka uang yang 10 juta 

ini dibagi dua, masing-masing mendapat 5 juta rupiah. 

Bulan berikutnya, mungkin keuntungan usaha agak naik, sehingga uangnya menjadi 130 juta. 

Maka keuntungan usaha ini adalah 30 juta. Dan setelah dibagi dua, masing-masing menerima 

15 juta sebagai bagi hasil untuk bulan itu. 

Bulan berikutnya lagi, keuntungan menurun sehingga hanya didapat 102 juta, maka 

keuntungannya hanya 2 juta. Setelah dibagi hasil, masing-masing hanya mendapat 1 juta saja. 

Inilah gambaran sebuah akad bagi hasil yang dihalalkan dalam agama Islam. 

Sedangkan contoh yang diharamkan adalah bila setiap bulan, teman anda harus menyetor 5% 

dari uang yang anda investasikan dalam usahanya. Tidak peduli apakah usaha itu memberikan 

keuntungan kecil atau besar, yang pasti angka 5% dari nilai investasi itu anda terima. 

Maka bentuk kesepakan seperti ini hukumnya haram, karena pada hakikatnya, anda sedang 

menyewakan uang 100 juta dengan harga sewa sebesar 5 juta perbulan. Ini adalah sebuah 

transaksi ribawi. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apa yang Dimaksud Aqad Ganda Dalam Transaksi? 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Ustadz, apa yang dimaksudkan aqad ganda? 
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Misalnya saya membuka usaha kredit barang dengan harga yang disepakati di muka, 

kemudian dicicil 10 kali. Saya juga menawarkan yang saya sebut dengan 'refund kredit lancar' 

sebesar 1% bagi pelanggan yang membayar cicilan dengan lancar. Misalnya harga barang 

tersebut 3 juta, dan dicicil 300 ribu per bulan. 

Saya sertakan jaminan 1% dari harga 3 juta tersebut, jika pelanggan membayar cicilannya 

dengan lancar dan tepat waktu, maka jaminan tersebut saya kembalikan sebesar 1% x 300rb x 

10=30.000 kepada pelanggan. 

Tetapi jika kreditnya macet dan waktu pembayarannya terlambat, maka jaminan tersebut tidak 

saya kembalikan. Apakah yang seperti ini termasuk aqad ganda yang dilarang oleh Islam? 

Karena saya pernah mendapat penjelasan bahwa di dalam transaksi tidak boleh ada dua aqad 

sekaligus. 

Mohon penjelasannya. 

Wassalamualaikum. Wr. Wb 

Rijal Al-banjariy 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Rasulullah SAW memang pernah bersabda yang intinya melarang dua jual beli dalam satu jual 

beli. Atau dalam bahasa arab disebut bai'ataini fi bai'atin.Biar lebih mudahnya, kami sertakan 

teks haditsnya dalam bahasa arab. 

َُ٘ش٠َْشَج َلاَي ْٓ َأِتٟ  ََٚػ َٙٝ َسُعُٛي : َُّذ َٔ ُٖ َأْد َٚا ِٓ ِفٟ َت١َْؼٍح َس ْٓ َت١َْؼَر١ْ ِٗ َػ ُٟ ,َاٌٍَ َٚإٌََغاِئ , ُٞ ِِِز ُٗ َاٌِرْش ََٚصَذَذ  

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw. melarang penjualan dengan dua 

transaksi pada satu barang` (HR Ahmad, Nasai dan At-tirmizy yang juga menshahihkan) 

Namun apakah yang dimaksud dengan istilah itu, ternyata para ulama malah berselisih dalam 

penafsirannya. Setidaknya kami menemukan adalima pendapat yang saling berbeda. 

1. Pendapat Pertama 

Yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin adalah transaksi jual beli antara harga tunai dan 

harga kredit berbeda. Dan harga kredit lebih tinggi. Seperti, saya jual mobil ini tunai 100 juta, 

atau kredit 110 juta. 

Transaksi jenis pertama biasa disebut bai` bits-tsaman ajil atau disingkat menjadi BBA dan ini 

disepakati bolehnya oleh ulama. 

2. Pendapat Kedua  
Yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin adalah sama dengan pendapat pertama, tetapi 

transaksi itu terjadi kemudian berpisah tanpa ada kejelasan mana yang diambil. 

Seperti, saya jual mobil ini tunai 100 juta, atau kredit 110 juta. Keduanya sepakat tanpa 

menjelaskan transaksi mana yang diambil. Para ulama melarang jenis kedua ini, karena ada 

ketidakjelasan pada transaksi tersebut. 

Tetapi jika sebelum berpisah ada kejelasan akad, yaitu memilih salah satunya maka boleh, dan 

itu seperti transaksi pada jenis pertama. 
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Namun demikian kedua transaksi itu dilarang jika barangnya berupa harta riba, misalnya 

emas, atau perak atau uang. 

3. Pendapat Ketiga  

Yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin adalah membeli barang dengan harga tertangguh, 

dengan syarat barang itu dijual kembali kepadanya secara tunai dengan harga yang lebih 

rendah. 

Transaksi jenis ketiga ini diharamkan dalam Islam karena ada unsur riba. Dan transaksi ini 

disebut juga dengan ba`iul `inah. 

4. Pendapat Keempat  

Yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin adalah transaksi yang mensyaratkan penjualan 

lagi. Seperti menjual suatu barang yang tidak ditentukan barangnya dan harganya. Atau 

ditentukan harga dan barangnya. 

Seperti A membeli sebuah rumah dengan harga 1 Milyar dari B dengan syarat B membeli 

mobilnya dari A seharga 1, 5 Milyar. Transaksi jenis keempat ini juga termasuk yang dilarang 

dalam Islam dan disebut juga bai`u wa syart. 

5. Pendapat Kelima  

Yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin adalah mensyaratkan manfaat pada salah seorang 

di antara yang melakukan transaksi. Misalnya, saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal 

dahulu satu tahun. 

Transaksi jenis kelima diperselisihkan ulama. Madzhab Malik dan Hambali membolehkannya, 

sedangkan madzhab Syafi`i melarangnya. 

Kasus Anda 

Dalam kasus yang anda tanyakan, adanya sistem 'refund kredit lancar' itu pada hakikatnya 

anda memungut nilai tertentu kalau kreditnya tidak lancar. Sedangkan kalau kreditnya lancar, 

pungutan itu menjadi tidak ada. 

Padahal syarat kebolehan akad kredit ini adalah kesepakatan harga di awal, di mana harga itu 

tidak boleh diubah-ubah oleh masing-masing pihak. Dengan adanya refund itu, maka 

ketentuan tidak boleh mengubah harga itu menjadi batal. Sebab ada dua harga yang belum 

ketahuan, karena kredit itu akan lancar atau tidak belum terjadi. Sehingga di sini terjadi unsur 

jahalah, apakah harga barang itu sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal ataukah harga 

itu lebih besar? Yaitu harga yang telah ditetapkan plus 1 persen? 

Kalau dipertimbangkan, maka nampaknya kasus anda ini masuk ke dalam kategori kedua, 

yaitu ketidak-jelasan harga. Maka menurut hemat kami, apa yang sebut dengan 'refund kredit 

lancar' adalah termasuk bagian dari bai'taini fi bai'atin yang hukumnya termasuk terlarang. 

Solusi 

Namun kami paham bahwa setiap bentuk pembayaran kredit pasti membutuhkan jaminan. 

Dalam hal ini, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan, namun sebaiknya anda menghindari 

metode refund itu. 
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Mungkin anda bisa melakukan menyitaan barang, setidaknya seperti yang dilakukan beberapa 

perusahaan kredit motor yang belum menyerahkan PBKB kepada pihak yang mengambil 

kredit. Sehingga kendaraan itu masih belum sepenuhnya menjadi milik. 

Atau anda bisa menerapkan sistem sanksi dalam bentuk denda uang, namun uangnya bukan 

untuk anda. Uang denda itu harus ditarik oleh pihak lain seperti pemerintah dan sebagainya. 

Kalau uangnya untuk anda, maka hukumnya kembali seperti kasus refund di atas. Maka 

pemerintah berhak mengenakan denda kepada kreditur nakal ini. 

Bahkan kalau bentuknya perusahaan, maka bisa dengan pencabutan izin atau tidak 

memperpanjangnya. Dan masih banyak lagi trik yang bisa dilakukan, selama tidak 

mengandung unsur riba yang diharamkan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Multi Level Marketing: Antara Halal dan Haram 

Assalamualaikum wr wb. 

Pak ustadz yang dirahmati Allah swt,  

Saya ingin bertanya mengenai penjualan barang dengan sistim multilevel apakah dibolehkan 

dalam agama Islam? 

Mengingat cara penjualannya yaitu kita mendapat laba dari posisi kita. Misalnya pertama kita 

jadi dealer dapat untung/ komisi 25%, dalam waktu misalnya 1 bulan, penjualan kita mencapai 

target dan merekrut anggota baru berart kita naik tingkat dan mendapat komisi 40%. Begitu 

seterusnya, sampai-2 bisa mendapat komisi lebih dari 50%. Berarti harga barang itu 

sebetulnya murah. Karena untuk komisi itulah jadi mahal. 

Nah yang seperti itu boleh tidak, Pak 

Wassalam,  

Wida 

ummuananda 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Secara umum, mengambil keuntungan dalam sebuah mata rantai pemasaran tidak terlarang. 

Bahkan komisi itulah yang selama ini mendasari setiap bentuk pemasaran produk, mulai dari 

pabrik ke distributor, agen hingga ke tingkat pengecer. 

Bedanya nyaris tidak ada, kecuali di dalam sistem MLM, semua pengecer, bahkan sampai 

tingkat konsumenselalu diiming-imingi untuk jadi stokis, agen, distributor atau lainnya. 

Iming-iming? 

Ya, kami lebih cenderung menyebutnya sebagai iming-iming, karena bentuknya memang 

rayuan. Kalau bisa menjual sekian dan sekian, maka anda akan naik levelnya menjadi level 

SIlver, Gold, Emeraldatau apalah istilahnya. Dan anda bisa segera pensiun dini, resain dari 

kantor dan menerima pasive income 100 juta tiap bulan. 
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Apa ini bukan iming-iming? Coba perhatikan lagi, kalau dapat sekian dan sekian, anda bisa 

tour keliling Eropa bahkan bisa punya kapal pesiar. Wow, tentu sangat menggiurkan sekaligus 

menyesatkan. 

Karena seolah-olah, cukup dengan membeli lalu menjual benda-bendaitu, seseorang bisa 

begitu saja bisa tour keliling Eropa atau punya kapal pesiar. Padahal belum tentu yang punya 

produk sendiri belum tentu punya kapal pesiar. 

Satu hal yang paling fatal dan seringkali kita kecolongan di dalam sistem MLM ini, bahkan 

yang mengaku paling syar'i sekalipun adalah masalah bohongnya. 

Bohong? 

Ya, bohong. Sebab para konsumen, bahkan yang paling cerdas sekalipun, seringkali harus 

kecele, mengira akan dapat komisi sekian dan sekian, eh tidak tahunya, cuma dapat secuil. 

Kecewa dan memalukan. 

Maka perhatikanlah, berapa banyak jenis usaha pemasaran yang menggunakan sistem MLM 

yang bubar jalan, gulung tikar dan wassalam. Termasuk yang pakai embel-embel syariah. 

Hukum Dasar MLM 

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam urusan transaksi, selamaMLM itubersih dari unsur 

terlarang sepertiriba, gharar, dharar dan jahalah. 

MLM sendiri masuk dalam bab Muamalat, yangpada dasarnya mubah atau boleh. Merujuk 

kepada kaidah bahwa Al-Aslu fil Asy-yai Al-Ibahah. Hukum segala sesuatu itu pada asalnya 

adalah boleh. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam masalah muamalat. Sampai nanti ada 

hal-hal yang ternyata dilarang atau diharamkan dalam syariah Islam. 

Misalnya bila di dalam sebuah MLM itu ternyata terdapat indikasi riba`, misalnya dalam 

memutar dana yang terkumpul. Atau ada indikasi terjadinya gharar atau penipuan baik kepada 

down line ataupun kepada upline. Atau mungkin juga terjadi dharar yaitu hal-hal yang 

membahayakan, merugikan atau menzhalimi pihak lain, entah dengan mencelakakan dan 

menyusahkan. Dan tidak tertutup kemungkinan ternyata ada unsur jahalah atau ketidak-

transparanan dalam sistem dan aturan. Atau juga perdebatan sebagian kalangan tentang 

haramnya samsarah ala samsarah.  

Sehingga kita tidak bisa terburu-buru memvonis bahwa bisnis MLM itu halal atau haram, 

sebelum kita teliti dan bedah dulu `isi perut`nya dengan pisau analisa syariah yang `tajam dan 

terpercaya`. 

Teliti Dan Ketahui Dengan Pasti Maka jauh sebelum anda memutuskan untuk bergabung 

dengan sebuah MLM tertentu, pastikan bahwa di dalamnya tidak ada ke-4 hal tersebut, yang 

akan membuat anda jauth ke dalam hal yang diharamkan Allah SWT. Carilah keterangan dan 

perdalam terlebih dahulu wawasan dan pengetahuan anda atas sebuah tawaran ikut dalam 

MLM, jangan terlalu terburu-buru tergiur dengan tawaran cepat kaya dan seterusnya. 

Sebaiknya anda harus yakin terlebih dahulu bahwa produk yang ditawarkan jelas 

kehalalannya, baik zatnya maupun metodenya. Karena anggota bukan hanya konsumen barang 

tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang 

tersebut dan bertanggung-jawab kepada konsumen lainnya. 

Legalisasi Syariah Alangkah baiknya bila seorang muslim menjalankan MLM yang sudah 

ada legalisasi syariahnya. Yaitu perusahaan MLM yang tidak sekedar mencantumkan label 

dewan syariah, melainkan yang fungsi dewan syariahnya itu benar-benar berjalan. Sehingga 
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syariah bukan berhenti pada label tanpa arti. Artinya, kalau kita datangi kantornya, maka ustaz 

yang mengerti masalah syariahnya itu ada dan siap menjelaskan letak halal dan haramnya. 

Kepada pengawas syariah itu anda berhak menanyakan dasar pandangan kehalalan produk dan 

sistem MLM itu. Mintalah kepadanya dalil atau hasil kajian syariah yang lengkap untuk anda 

pelajari dan bandingkan dengan para ulama yang juga ahli dibidangnya. Itulah fungsi dewan 

pengawas syariah pada sebuah perusahaan MLM. Jadi jangan terlalu mudah dulu untuk 

mengatakan bebas masalah sebelum anda yakin dan tahu persis bagaimana dewan syariah di 

perusahaan itu memastikan kehalalannya. 

Hindari Produk Musuh Islam Seorang muslim sebaiknya menghindari diri dari menjalankan 

perusahaan yang memusuhi Islam baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bukna tidak 

mungkin ternyata perusahaan induknya malah menjadi donatur musuh Islam dan 

keuntungannya bisinis ini malah digunakan untuk MEMBUNUH saudara kita di belahan bumi 

lainnya. 

Meski pada dasarnya kita boleh bermumalah dengan non muslim, selama mereka mau 

bekerjasama yang menguntungkan dan juga tidak memerangi umat Islam. Tetapi memasarkan 

produk musuh Islam di masa kini sama saja dengan berinfaq kepada musuh kita untuk 

membeli peluru yang merobek jantung umat Islam. 

Jangan Sampai Berdusta Hal yang paling rawan dalam pemasaran gaya MLM ini adalah 

dinding yang teramat tipis antara kejujuran dan dengan dusta. Biasanya, orang-orang yang 

diprospek itu dijejali dengan beragam mimpi untuk jadi milyuner dalam waktu singkat, atau 

bisa punya rumah real estate, mobil built-up mahal, apartemen mewah, kapal pesiar dan ribuan 

mimpi lainnya. 

Dengan rumus hitung-hitungan yang dibuat seperti masuk akal, akhirnya banyak yang terbuai 

dan meninggalkan profesi sejatinya atau yang kita kenal dengan istilah `pensiun dini`. Apalagi 

bila objeknya itu orang miskin yang hidupnya senin kamis, maka semakin menjadilah mimpi 

di siang bolong itu, persis dengan mimpi menjadi tokoh-tokoh dalam dunia sinetron TV yang 

tidak pernah menjadi kenyataan. 

Dan simbol-simbol kekayaan seperti memakai jas dan dasi, pertemuan di gedung mewah atau 

ke mana-mana naik mobil seringkali menjadi jurus pemasaran. Dan sebagai upaya pencitraan 

diri bahwa seorang distributor itu sudah makmur sering terasa dipaksakan. Bahkan istilah yang 

digunakan pun bukan sales, tetapi manager atau general manager atau istilah-istilah keren lain 

yang punya citra bahwa dirinya adalah orang penting di dalam perusahaan mewah kelas 

international. Padahal -misalnya- ujung-ujungnya hanya jualan obat. 

Kami tidak mengatakan bahwa trik ini haram, tetapi cenderung terasa mengawang-awang 

yang bila masyarakat awam kurang luas wawasannya, bisa tertipu. 

Hati-hati Dengan Mengeksploitir Dalil Yang harus diperhatikan pula adalah penggunaan 

dalil yang tidak pada tempatnya untuk melegalkan MLM. Seperti sering kita dengar banyak 

orang yang membuat keterangan yang kurang tepat. 

Misalnya bahwa Rasulullah SAW itu profesinya adalah pedagang. Yang benar adalah beliau 

memang pernah berdagang dan ketika masih kecil memang pernah diajak berdagang. Dan itu 

terjadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Namun setelah menjadi 

nabi, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Pemasukan (ma`isyah) beliau adalah dari harta 

rampasan perang/ ghanimah, bukan dari hasil jualan atau menawarkan barang dagangan, juga 

bukan dengan sistem MLM. 

Lagi pula kalaulah sebelum jadi nabi beliau pernah berdagang, jelas-jelas sistemnya bukan 

MLM. Dan Khadidjah ra itulah buknalah Up-linenya sebagaimana Maisarah juga bukan 

downline-nya. 
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Jadi jangan mentang-mentang yang diprospek itu umat Islam, atau ustaz yang punya banyak 

jamaah, atau tokoh yang berpengaruh, lalu dengan enak kita tancap gas tanpa memeriksa 

kembali dalil yang kita gunakan. 

Terkait dengan itu, ada juga yang berdalih bahwa sistem MLM merupakan sunnah nabi. 

Mereka mengandaikannya dengan dakwah berantai/ berjenjang yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW di masa itu. 

Padahal apa yang dilakukan beliau itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa sistem penjualan 

berjenjang itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab ketika melakukan dakwah berjenjang 

itu, Rasulullah SAW tidak sedang berdagang dengan memberi barang/jasa dan mendapatkan 

imbalan materi. Jadi tidak ada transaksi muamalat perdangan dalam dakwah berjenjang beliau. 

Kalau pun ada reward, maka itu adalah pahala dari Allah SWT yang punya pahala tak ada 

habisnya, bukan berbentuk uang pembelian. 

Jangan Sampai Kehilangan Kreatifitas Dan Produktifitas MLM itu memang sering 

menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, sehingga bisa menyedot keinginan dari sejumlah 

orang dengan sangat besar. Dan karena menggunakan sistem jaringan, memang dalam waktu 

singkat bisa terkumpul sejumlah orang yang siap menjual rupa-rupa produk. 

Harus diperhatikan bahwa bila semua orang akan dimasukkan ke dalam jaringan MLM yang 

pada hakikatnya menjadi sales menjualkan produk sebuah industri, maka jangan sampai jiwa 

kreatifitas dan produktifitas ummat menjadi loyo dan mati. Sebab di belakang sistem MLM itu 

sebenarnya adalah industri yang mengeluarkan produk secara massal. 

Padahal umat ini butuh orang-orang yang mampu berkreasi, mencipta, melakukan aktifitas 

seni, menemukan hal-hal baru, mendidik, memberikan pelayanan kepada ummat dan 

pekerjaan pekerjaan mulia lainnya. Kalau semua potensi umat ini tersedot ke dalam bisnis 

pemasaran, maka matilah kreatifitas umat dan mereka hanya sibuk di satu bidang saja yaitu: B 

E R J U A L A N produk sebuah industri. 

Etika Penawaran Salah satu hal yang paling `mengganggu` dari sistem pemasaran langsung 

adalah metode pendekatan penawarannya itu sendiri. Karena memang di situlah ujung tombak 

dari sistem penjualan langsung dan sekaligus juga di situlah titik yang menimbulkan masalah. 

Biasanya para distibutor selalu dipompakan semangat untuk mencari calon pembeli. Istilah 

yang sering digunakan adalah prospek. Sering hal itu dilakukan dengan tidak pandang bulu 

dan suasana. Misalnya seorang teman lama yang sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa, 

tiba-tiba menghubungi dan berusaha mengakrabi sambil memubuka pembicaraan masa lalu 

yang sedemikian mesra. Kemudian melangkah kepada janji bertemu. Tapi begitu sudah 

bertemu, ujung-ujungnya menawarkan suatu produk yang pada dasarnya tidak terlalu 

dibutuhkan. 

Hanya saja karena kawan lama, tidak enak juga bila tidak membeli. Karena si teman ini 

menghujaninya dengan sekian banyak argumen mulai dari kualitas produk yang terkadang 

sangat fantastis, termasuk peluang berbisnis di MLM tersebut yang intinya mau tidak mau 

harus beli dan jadi anggota. Pada saat mewarkan dengan sejuta argumen inilah seorang 

distributor bisa bermasalah. 

Atau suasana yang penting menjadi terganggu karena adanya penawaran MLM. Sehingga 

pengajian berubah menjadi ajang bisnis. Juga rapat, kelas, perkuliahan, dan banyak suasana 

dan kesempatan penting berubah jadi `pasar`. Tentu ini akan terasa mengganggu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Hukum Hadiah dari Suatu Perlombaan yang Berasal dari 

Uang Pendaftaran 

Assalamu'alaikum Wr, Wb 

Bagaimana hukumnya kita ikut suatu perlombaan semisal olahraga yang hadiahnya itu berasal 

dari uang pendaftaran, dan uang pendaftaran tersebut jumlahnya lumayan besar, sehingga 

peserta berambisi untuk mendapatkan hadiahnya 

wassalamu'alaikum Wr, Wb 

Art 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang ditawarkan hukumnya boleh. Asalkan 

hadiah yang ditawarkan berasal dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Di mana 

dananya bukan berasal dari 'uang saweran' dari para peserta lomba. 

Apabila dana untuk hadiah diambilkan dari pungutan uang pendaftaran, ini yang kita sebut 

'uang saweran', maka hukumnya tidak berbeda dengan hukum judi. Sebab di dalam sebuah 

perjudian, para peserta memang mengeluarkan uang untuk 'memasang' atau untuk taruhan. 

Lalu permainan judi akan menetapkan bahwa pemenangnya berhak atas uang taruhan itu. 

Hakekat Perjudian  

Bila diperhatikan dengan seksama, trasaksi perjudian adalah pada adanya dua belah pihak atau 

lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. 

Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media 

lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari 

kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat sebuah perjudian. 

Biasanya jenis permaiannnya memang khas permainan judi seperti main remi/ kartu, 

melempar dadu, memutar rolet, main pokker, sabung ayam, adu domba, menebak pacuan 

kuda, menebak skor pertandingan sepak bola dan seterusnya. 

Namun adakalanya permainan itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

perjudian. Misalnya menebak sederet pertanyaan tentang ilmu pengetahuan umum atau 

pertanyaan lainnya. 

Namun jenis permainan apa pun bentuknya, tidak berpengaruh pada hakikat perjudiannya. 

Sebab yang menentukan bukan jenis permainannya, melainkan perjanjian atau ketentuan 

permainannya. 

 

Dalil-dalil tentang Haramnya Judi 

Allah SWT telah mengharamkan perjudian di dalam Al-Quran Al-Kariem dalam firman-Nya. 

ِٓ اْي ٠ََْْغَؤٌََُٛٔه َػ ٠ََْٚغَؤٌُٛ َّا  ِٙ ِِٓ َْٔفِؼ َّآ َأْوَثُش  ُٙ ُّ َِٚاْث َٕاِفُغ ٌٍَِٕاِط  َِ َٚ ٌُ َوِث١ٌش  َّا ِاْث ِٙ ًْ ِف١ ١َِّْغِش ُل َٚاٌْ ِّْش  َخ َٛ َوَزٌَِه  ًِ اٌَْؼْف َْ ُل َِاَرا ٠ُِٕفُمٛ َن 

َْ ُْ َذَرَفَىُشٚ ُُ ا٠َ٢اِخ ٌََؼٍَُى ُٗ ٌَُى ُٓ اٌٍّ  ٠ُث١ِ
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat 

dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfa'atnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ' 

Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219) 

 ِْ ًِ اٌَؾ١َْطا َّ ْٓ َػ ِِ َُ ِسْجٌظ  َٚاأَلْصاَل َٚاأَلَٔصاُب  ١َِّْغُش  َٚاٌْ ُّْش  َّا اٌَْخ َُِْٕٛا ِأَ َٓ آ َٙا اٌَِز٠ ُْ ُخ٠َا َأ٠ُ ََْفاْجَرُِٕثُٖٛ ٌََؼٍَُى  ْفٍُِذٛ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90) 

َّا ٠ُِش٠ُذ اٌَؼ ِٓ ِأَ ََٚػ  ِٗ ُْ َػٓ ِرْوِش اٌٍّ ٠ََُٚصَذُو ١َِّْغِش  َٚاٌْ ِّْش  َٚاٌَْثْغَضاء ِفٟ اٌَْخ ََٚج  ُُ اٌَْؼَذا ُْ َأْ ٠ُِٛلَغ َت١َُْٕى ٠َْطا َْ ُٛٙ َُِٕر ًْ َأُٔرُ  َٙ اٌَصاَلِج َف   

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di 

antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 

dan sembahyang; maka berhentilah kamu .(QS. Al-Maidah: 91) 

Contoh Bentuk Perlombaan Yang Diharamkan  
Pantia acaran 17-an di sebuah kelurahan menyelenggarakan lomba kejuaraan bulu 

tangkis.Untuk bisa mengikuti kuis tersebut, tiap peserta diwajibkan membayar biaya sebesar 

Rp 100.000, -. Peserta yang ikutan jumlahnya 100 orang. Dengan mudah bisa dihitung berapa 

dana yang bisa dikumpulkan oleh yayasan tersebut, yaitu 10.000.000 rupiah. 

Dana itu sepenuhnya digunakan untuk memberli piala dan hadiah-hadiah agi para juaran. 

Besarnya dibagi-bagi mulai dari juara pertama, kedua, ketiga serta harapan satu, dua dan tiga. 

Nilai total hadiah itu adalah sebesar 10 juta, maka pihak panitia lomba itu pada hakikatnya 

sedang menyelenggarakan ebuah arena perjudian, sebab hadiah yang disediakan semata-mata 

diambil dari kontribusi peserta. 

Bagaimana Yang Halal? 

Yang halal mudah saja, silahkan cari sponsor atau pihak-pihak yang mau menyediakan hadiah 

bagi para penenang lomba. Asalka hadiah itu tidak diambilkan dari retribusi para peserta, 

sebenarnya hakikat perjudiannya sudah hilang. 

Misalnya, pak Lurah menyediakan sponsor sebesar 10 juta, maka urusannya sudah selesai. 

Pihak panitia boleh menggunakan dana retribusi peserta untuk biaya konsumsi, sewa kursi, 

keamanan, kebersihan atau keperluan lainnya yang terkait dengan lomba. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

 

 

 

 

Hukum Bunga Bank Tidak Haram? 

Assalamu a'laikum 
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Saya termasuk yang anti bunga bank tapi disisi lain saya juga menggunakan produk bank 

konvensional terutama untuk keperluan beli rumah dan biaya nikah... Saya mendapai 

penyataan tentang bunga bank sebagai berikut: 

"Bahkan Menurut Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai fatwa MUI 

tersebut merupakan keputusan tergesa-gesa sehingga dikhwatirkan jadi bumerang bagi MUI 

sendiri. Sedangkan Cendikiaawan Islam Prof. Dr. Nurcholish Madjid mengemukakan, 

sebelum mengeluarkan kajian ilmiah terlebih dahulu. Apabila implikasi fatwa tersebut sangat 

luas. Ia mengatakan riba di alamnya mengandung unsur eksploitasi satu pihak kepada Pihak 

lain, padahal dalam perbankan (konvensional) tidaklah srperti itu... " 

Ia memberi contoh, bila seseorang kesulitan kemudian mendatangi orang lain untuk 

meminjam uang kemudian kepadanya dibebani keharusan membayar dalam jumlah lebih 

besar, maka di dalamnya mengandung riba karena eksploitasi. Padahal menurut dia, peminjam 

yang datang ke bank justru adalah orang-orang yang secara ekonomi bonafit (bisa 

mengembalikan pinjaman), sehingga bank mau memberikan pinjaman pada mereka. Jadi di 

sini tidak ada unsur eksploitasi. 

Menguntip panndapat Ulama A. Hasan dari Persis, Nurcholish Madjid mengatakan bunga 

bank konvesional tidak haram karena tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya....dst 

Menurut ustad bagaimana? 

Ahmad 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

'Illat haramnya riba bukan terletak pada unsur eksplotitasinya. Salah besar ketika ada orang 

yang berpendapat demikian. Yang menjadi 'illat dalam haramnya riba adalah praktek riba itu 

sendiri. Bila terpenuhi unsur riba, maka praktek itu riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, 

bila tidak terpenuhi unsur riba, maka praktek itu bukan riba dan hukumnya tidak haram. 

Mengalihkan 'illat riba pada unsur eksplotitasinya justru adalah tindakan yang tidak tepat. 

Sebagaimana tidak tepatnya kita mengatakan bahwa haramnya daging babi karena ada cacing 

pitanya. Kelemahannya, kalau cacing pita bisa dimusnahkan, apakah daging babi menjadi 

halal? 

Sama juga dengan kita mengatakan bahwa zina itu diharamkan karena merusak nasab dan 

keturunan. Ini jelas salah kaprah, karena penyebab haramnya zina bukan semata-mata agar 

nasab tidak tercampur-campur, juga bukan karena agar tidak terkena penyakit kelamin. 

Sebab di zaman sekarang, sebelum berzina, bisa saja pasangan tidak sah datang ke dokter 

untuk memeriksa kesehatan kelamin mereka. Lalu oleh doker mereka dikatakan sehat, lalu 

mereka berzina dengan menggunakan alat-alat pencegah kehamilan. Maka apa yang mereka 

laukan aman dari penyakit kelamin sekaligus tidak akan terjadi percampuran nasab yang 

rancu. Lalu, apakah zina menjadi halal dengan cara seperti itu? Tentu tidak. 

Maka sebab haramnya riba bukan karena ada satu orang menindas pihak lain. Tetapi haramnya 

riba adalah ketetapan Allah SWT langsung dari langit. Allah SWT sebagai pencipta manusia, 

tidak suka kalau manusia melakukan praktek keuangan dengan jalan ribawi. Apakah itu 

menindas atau tidak, tidak ada urusan. 
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Bukankah zina bisa dilakukan dengan cara sehat, aman dan suka sama suka? Apakah zina 

menjadi halal? Bukankah babi bisa dimasak steril sehingga cacing pita dan virusnya mati 

semua? Apakah daging babi halal? 

Fatwa MUI Tergesa-gesa? 

Tidak ada yang terburu-buru dari fatwa MUI, justru MUI sangat terlambat untuk 

mengeluarkan fawa itu. Sebab riba sudah diharamkan sejak 1400 tahun yang lalu. Bahkan 

sejak nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Karena semua agama samawi 

kompak dan sepakat mengharamkan riba. 

Adapun riba itu itu menjelma menjadi bunga bank, maka seharusnya para ulama langsung bisa 

mendeteksi, tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk berpikir panjang. Kalau sebuah 

praktek keuangan terkena unsur riba, maka hukumnya riba, tidak perlu ragu untuk mengatakan 

sesuatu yang haram adalah haram. 

Beda antara seorang ulama betulan dengan ulama gadungan adalah pada prioritas mengatakan 

kebenaran. Ulama betulan tetap mengatakan bahwa yang haram itu haram, meski moncong 

meriam ditujukan ke arah kepalanya. Sekali haq tetap haq, apa pun yang terjadi. 

Sedangkan ulama gadungan (sebenarnya bukan ulama) adalah orang yang dengan mudah 

mengubah-ubah hukum syariah sesuai dengan kemashlahatan pribadi. Kalau kira-kira 

menguntungkan dirinya, atau kelompoknya, barulah bersuara. Sebaliknya, bila kira-kira tidak 

menguntungkan, maka suranya menjadi lain. 

Perbedaan Pendapat Tentang Bunga Bank 

Ustadz A. Hasan diklaim telah berfatwa halalnya bunga bank. Kami tidak tahu apa landasan 

yang beliau kemukakan saat itu. Tetapi fatwa seseorang pasti bisa berubah, sesuai data dan 

input yang diterimanya. 

Al-Imam As-Syafi'i pun pernah mengubah ijtihadnya, setelah bertahun-tahun bertahan pada 

qaul qadim, beliau kemudian mengubahnya dengan qaul jadid. 

Namun kami bisa memilah pendapat yang menghalalkan bunga bank menjadi dua jenis. 

Pertama, mereka yang ikhlas dalam berfatwa dengan segala keterbatasan informasi yang 

dimilik saat itu. Kedua, mereka yang punya niat tidak baik sejak awal sehingga mencerung 

berani menentang hukum Allah. 

Haramnya Bunga Bank  

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah  
Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c:  

- bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal -bank yang 

diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama 

ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat. 

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama  
Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di Lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama 

mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua 

berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, 

menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat. 

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di 

Karachi, Pakistan bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal: Praktek Bank dengan 

sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam Perlu segera didirikan bank-bank 

alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
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4. Mufti Negara Mesir  
Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 menetapkan haramnya 

bunga bank dan mengkategorikannya sebagai riba yang diharamkan. 

5. Konsul Kajian Islam  
Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang 

tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguanatas keharaman 

praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. 

Di antara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof. Abu Zahra, Prof. 

Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Konferensi ini juga 

dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Gadai Sawah 

Assalamu 'alaikum wr. Wb 

Sebelumnya mohon maaf ustadz 

Menurut saya, jika seorang ulama memberikan fatwa atau hukum, diharapkan fatwa tersebut 

dapat menjadi jawaban atas problematika umat, bukan hanya menjadi fatwa yang hanya ditulis 

di atas kertas saja. 

Yang ingin saya tanyakan, mungkin pertanyaan ini telah ada sebelumnya. Tapi kami kurang 

jelas. Di masyarakat kita berkembang apa yang disebut gadai sawah. Di mana yang 

mempunyai sawah menggadaikan sawahnya kepada seseorang dan orang tersebut dapat 

memanfaatkan sawahnya dengan adanya kesepakatan sebelumnya. Bagaimana hukumnya 

(detail), jika haram perbuatan ini, trus gimana??? 

Jazakallah 

Wassalam 

Dian 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Titik pangkal masalah dalam urusan gadai sawah adalah, bolehkah sawah yang digadaikan itu 

diambil hasilnya oleh pihak yang meminjamkan dana? 

Sebab dalam hukum asalnya, yang namanya gadai adalah transaksi peminjaman uang dengan 

jaminan berupa harta benda. Jadi sawah itu sebenarnya hanya barang jaminan yang dititipkan, 

seperti seseorang menitipkan kendaraan pada suatu tempat parkir. Dan karena merupakan 

barang titipan, seharusnya sawah itu tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberi 

titipan. 

Padahal kita tahu bahwa tujuan awal dalam gadai sawah adalah bukan sekedar pinjam uang 

atau titipan, tetapi untuk mendapatkan hasil panen. 
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Maka sederhananya jawaban kami, bahwa ada ulama yang membolehkan sawah itu untuk 

digarap pihak yang meminjamkah uang, namun umumnya ulama malah mengharamkannya. 

Kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Al-Hanafiyah, maka sistem gadai sawah 

seperti ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. 

Atau menjadi batal saat pihak pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap. 

Landasan syariah atas kebolehannya itu -menurut ulama Al-Hanaiyah- adalah logika 

kepemilikan. Bila orang yang memiilki harta itu sudah membolehkannya, maka mengapa 

harus diharamkan. Bukankah yang berhak untuk mengambil manfaat adalah pemilik harta? 

Dan kalau pemilik harta sudah memberi izin, kenapa pula harus dilarang? 

Jumhur Ulama Mengharamkan 

Sedangkan kalau kita coba telusuri umumnya para ulama selain ulama Al-Hanafiyah, kita 

akan mendapati banyak sekali ulama yang mengharamkan pihak yang ketitipan harta gadai 

untuk memanfatkan harta gadai yang sedang dititipkan oleh pemiliknya. Baik dengan izin 

pemilik apalagi tanpa izinnya. 

Biasanya mereka akan berdalil dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini: 

َٛ ِسًتا ًُ لْشٍض َجَش َْٔفًؼا فٙ  و

"Semua pinjaman yang melaihrkan manfaat, maka hukumnya riba." 

 

Jumhur ulama, seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat, bila ada 

seorang berhutang uang dengan menggadaikan sawahnya, maka sawah itu tidak boleh diambil 

manfaatnya. Tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima 

gadai. Baik dengan izin pemilik sawah atau pun tanpa izinnya. 

Kerjsama Bagi Hasil 

Selain dengan cara gadai, ada jalan lain yang bisa digunakan yaituakad bagi hasil, atau sering 

disebut dengan muzara'ah atau musaqah. 

Dalam hal ini, para petani yang tidak punya sawah bisa bekerja sama dengan orang yang 

punya lahan sawah. Sawah itu lalu digarap oleh petani. Nanti setelah panen, hasilnya bisa 

dibagi dua dengan adil sesuai dengan kesepakatan di awal. 

Sewa Lahan 

Cara lainnya lagi adalah dengan cara sewa lahan. Petani boleh menyewa lahan sawah kepada 

pemiliknya untuk sekian lama, dan dia membayar sewanya di awal. 

Atas uang yang telah dia keluarkan itu, dia berhak untuk menanaminya sekehendak hatinya, 

serta tentunya berhak pula mengambil hasil panennya, seberapa pun besarnya. 

Tidak ada istilah bagi hasil panen, karena sawah itu telah disewa penuh untuk sekian tahun 

dan telah dibayar biaya sewanya. Apakah panen berhasil atau tidak, tidak ada pengaruhnya 

dalam masalah bayar sewa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Prosentase Biaya Titipan Barang yang Digadai dan Waktu 

Gadai 

Assalaamu 'alaikum Wa Rohmatullaahi Wa Barokaatuh... 

Sholawat dan Salam kepada Rasulullah dan pengikutnya semoga senantiasa tercurah sampai 

akhir zaman... 

Ustadz, saya ingin bertanya.Seperti yang saya pahami, bahwa Hukum Gadai dalam Islam 

adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

Hukum Islam. 

Saat ini, saya memiliki usaha kecil berupa Kios Pulsa dan Handphone. Belakangan saya 

dihadapkan banyaknya Mahasiswa rantau (kebetulan Kios saya berdekatan dengan kampus 

dan kost-an Mahasiswa) dan warga sekitar yang berkeinginan menggadaikan Handphone 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. 

Namun, saya masih belum berani untuk memberikan pinjaman kecuali untuk hal yang saya 

anggap sangat mendesak dan itupun dengan niat sekedar membantu dan tidak berharap adanya 

keuntungan sama sekali. Karena saya kuatir terkena riba. 

Dari banyaknya permintaan untuk menggadai ini, saya melihat adanya peluang usaha dengan 

memberikan pinjaman dengan Handphone sebagai jaminan.  

Yang ingin saya tanyakan, berapa prosentase maksimal dari biaya penitipan yang 

diperbolehkan dalam Islam?? Di mana prosentase dari biaya penitipan atas barang yang 

digadai tersebut tidak termasuk riba. 

Juga, berapa waktu minimal dan maksimal jatuh tempo yang layak sesuai dengan 

Hukum Islam??? termasuk berapa kali perpanjangan dari Jatuh Tempo yang 

diperbolehkan??? 

Demikian pertanyaan saya,  

Mohon maaf dengan banyaknya penjelasan dari pertanyaan saya, dan terima kasih atas 

jawabannya kelak. 

Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesucian usaha kita seperti niat baik kita untuk 

berusaha karena-Nya. Dan seperti Rasulullah yang daripadanya Allah Ta'ala menjaganya dari 

berbuat kesalahan. 

Amiiiin... Insya Allah... 

Wassalaamu 'alaikum Wa Rohmatullaahi Wa Barokaatuh... 

Ikhwan Rahadian 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Benar bahwa transaksi gadai bisa menjadi salah satu solusi dalam masalah keuangan. Dan di 

dalam hukum Islam, asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi, secara umum hukum gadai 

memang dibenarkan. 
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Yang harus anda perhatikan adalah bahwa Anda tetap diharamkan meminjamkan uang dengan 

mengambil bunga, walau pun sudah ada jaminan berupa HP. Bunga adalah bunga dan 

hukumnya haram. 

Yang boleh Anda lakukan adalah Anda meminjamkan uang tanpa serupiah pun mengambil 

bunga atau apa pun kamuflase istilahnya. Misalnya Anda meminjamkan uang sebesar sejuta 

rupiah, maka saat dikembalikan hak Anda hanya sejuta rupiah juga. Tidak ada hak apa pun di 

luar itu. 

Maka tidak ada istilah prosentase dan lama masa peminjaman. Bahkan kalau pun uang yang 

Anda pinjamkan itu baru dikembalikan 100 tahun lagi, tetap saja Anda diharamkan 

mengambil kelebihannya. 

Sebab kelebihan pengembalian uang pinjaman telah disepakati sebagai riba yang diharamkan 

dalam syariah. Dan sekali diharamkan, akan selamanya tetap diharamkan. 

Lalu Dari Mana Bisa Dapat Pemasukan? 

Pemasukan dalam masalah gadai di dapat dari biaya sewa tempat barang jaminan. Persis 

dengan tempat penyewaan lahan parkir, di mana orang yang punya kendaraan harus bayar 

ongkos sewa parkir. 

Biasanya tarifnya memang tergantung lama waktu parkir dan juga jenis kendaraan. Sewa 

parkir mobil biasanya lebih mahal dari sepeda motor. Demikian juga semakin lama parkir 

maka harganya semakin mahal. 

Tetapi ketentuan itu tidak selalu seragam. Sebab ada juga parkir yang tidak menerapkan 

kebijakan harga berdasarkan lama waktu. Jadi mau parkir dari pagi sampai sore tetap saja 

tarifnya sama. 

Untuk gadai handphone, Anda bisa membuat tarif dengan memperhitungkan harga dan lama 

waktu penitipan. Misalnya, untuk yang harganya sekitar 1 jutaan, harga titipannya Rp 1.000 

per hari. Maka dalam sebulan akan menjadi Rp 30.000, -. 

Tetapi ini hanya sekedar perumpamaan saja, tetap saa tarif itu harus disepakati oleh kedua 

belah pihak sebagaimana umumnya tawar menawar dalam jual beli. 

Tetapi intinya dalam hukum gadai, pemasukan didapat dari penyewaan titipan barang sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, bukan dari penyewaan uang hutangan. Sedangkan 

uruan tarif dan ketentuan, paa dasarnya tidak ada yang baku, semua kembali kepada 

kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana umumnya yang berlaku dalam perkara jual beli. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Asuransi Dalam Al-Quran 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ustadz, bagaimana hukumnya asuransi menurut Al-Qur'an? 

Terima Kasih Wassalam. 

Chairul Asri 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Terus terang saja bahwa di dalam Al-Quran tidak ada hukum asuransi. Oleh karena itulah 

muncul spekulasi di kalangan umat Islam tentang hukumnya, apakah halal atau haram. 

Seandainya ada satu saja ayat Al-Quran dari jumlah ayat yang mencapai 6000 lebih 

menyebutkan hukum asuransi, pastilah tidak akan muncul perbedaan pendapat. Sayangnya 

bahkan hadits nabawi, tidak ada satu pun yang juga menyebut-nyebut hukum asuransi. 

Mungkin Anda bertanya, kenapa urusan asuransi yang sedemikian erat kaitannya dengan 

manusia tidak disebut-sebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah hal itu berarti Quran 

dan Sunnah tidak lengkap? 

Jawabnya karena praktek asuransi baru muncul berabad-abad jauh setelahAl-Quran 

diturunkan, belasan abad setelah nabi Muhammad SAW wafat. Di masa turunnya, manusia 

belum lagi melaksanakan asuransi, dan juga sekian banyak bentuk praktek muamalah lainnya. 

Jadi karena tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang menyebut kata 

'asuransi', maka para ulama mulai membedah hakikat asuransi. Maka muncullah pendapat-

pendapat di kalangan ulama tentang hakikat praktek asuransi. 

Di antara pendapat itu adalah: 

1. Disimpulkan Bahwa Asuransi Sama Dengan Judi 

Padahal Allah SWT dalam Al-Quran telah mengharamkan perjudian, sebagaimana yang 

disebutkan di dalam ayat berikut: 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat 

dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfa'atnya." (QS. Al-Baqarah: 219) 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90) 

Karena menurut sebagian ulama bahwa pada prakteknya asuransi itu tidak lain merupakan 

judi, maka mereka pun mengharamkannya. Karena yang namanya judi itu memang telah 

diharamkan di dalam Al-Quran. 

2. Disimpulkan Bahwa Asuransi Mengandung Unsur Riba 

Sebagian ulama lewat penelitian panjang pada akhirnya mnyimpulkan bahwa asuransi 

(konvensional) tidak pernah bisa dilepaskan dari riba. Misalnya, uang hasil premi dari peserta 

asuransi ternyata didepositokan dengan sistem riba dan pembungaan uang. 

Padahal yang namanya riba telah diharamkan Allah SWT di dalam Al-Quran, sebagaimana 

yang bisa kita baca di ayat berikut ini: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu 

orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278) 

Maka mereka dengan tegas mengharamkan asuransi konvensional, karena alasan mengandung 

riba. 
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3. Disimpulkan Bahwa Asuransi Mengandung Unsur Pemerasan 

Para ulama juga menyimpulkan bahwa para peserta asuransi atau para pemegang polis, bila 

tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau 

dikurangi. Inilah yang dikataka sebagai pemerasan. 

Dan Al-Quran pastilah mengharamkan pemerasan atau pengambilan uang dengan cara yang 

tidak benar. 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu 

mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa': 29) 

4. Disimpulkan Bahwa Hidup dan Mati Manusia Mendahului Takdir Allah. 

Meski alasan ini pada akhirnya menjadi kurang populer lagi, namun harus diakui bahwa ada 

sedikit perasaan yang menghantui para peserta untuk mendahului takdir Allah. 

Misalnya asuransi kematian atau kecelakaan, di mana seharusnya seorang yang telah 

melakukan kehati-hatian atau telah memenuhi semua prosedur, tinggal bertawakkal kepada 

Allah. Tidak perlu lagi menggantungkan diri kepada pembayaran klaim dari perusahaan 

asuransi. 

Padahal takdir setiap orang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana yang disebutkan di 

dalam Al-Quran. 

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang 

bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan nya. Sesungguhnya Allah 

melaksanakan urusan yang Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu.(QS. Ath-Thalaq: 3) 

Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa 

yang telah ditetapkan. (QS. Al-Hijr: 4) 

Itulah hasil pandangan beberapa ulama tentang asuransi bila dibreakdown isinya. Ada 

beberapa hal yang melanggar aturan dalam hukum muamalah. 

Namun kita juga tahu bahwa ada juga beberapa ulama yang masih membolehkan asuransi, 

tentunya dengan beberapa pertimbangan. Antara lain mereka mengatakan bahwa pada 

dasarnya Al-Quran sama sekali tidak menyebut-nyebut hukum asuransi. Sehingga hukumnya 

tidak bisa diharamkan begitu saja. Karena semua perkara muamalat punya hukum dasar yang 

membolehkan, kecuali bila ada hal-hal yang dianggap bertentangan. 

Seandainya sebuah transaksi asuransi bisa disterilkan dari unsur perjudian, unsur riba, 

pemerasan dan sikap mendahului takdir Allah, maka seharusnya tidak ada larangan untuk 

menjalankan praktek asuransi. Apalagi bila kedua belah pihak telah sepakat. 

Di samping alasan itu, ada juga pertimbangan lain yang sekiranya juga meringankan. Lantaran 

sistem asuransi dianggap dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang 

terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. 
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Asuransi Yang 100% Halal 

TApi dari pusing-pusing memikirkan apakah sebuah bentuk praktek asuransi itu mengandung 

unsur praktek haram atau tidak, sebaiknya kita memilih saja perusahaan asuransi yang benar-

benar menyatakan diri telah menggunakan sistem syariah. 

Asuransi sistem syariah pada intinya memang punya perbedaan mendasar dengan yang 

konvensional, antara lain: 

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Di mana nasabah 

yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan 

akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan 

perusahaan).  

2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan 

berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi 

konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.  

3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan 

hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi 

konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki 

otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.  

4. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana 

diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan 

untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana 

pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.  

5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan 

perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi 

konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, 

nasabah tak memperoleh apa-apa.  

6. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan 

suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta 

kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam 

asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apa yang Dimaksud dengan Syirkah Mudharabah 

Mohon Ustadz jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Syirkah Mudharabah 

Ahmad Faiz 

Jawaban 

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Setiap usaha bisnis pasti membutuhkan modal usaha berupa dana segar. Dalam sistem sekuler, 

pendanaanmodalbiasanya didapat dari pinjaman bank konvensional yang dipastikan 

menerapkan sistem riba. Padahal riba telah 100% haram dalam syariat Islam. Di sisi lain, 

hampir mustahil menjalankan usaha tanpa pinjaman modal. 

Sebagai alternatif untuk menghindari riba, maka digunakan sistem bagi hasil, yang kemudian 

dikenal dengan istilah mudharabah. Jadi mudharabah adalah sebuah sistem untuk 

mendapatkan modal usaha tanpa harus terjebak dengan sistem riba. Caranya adalah dengan 
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menyertakan pemilik dana segar dalam sebuah usaha, sehingga dana segar itu didapat bukan 

dengan cara dipinjam, melainkan dengan usaha bersama. 

Untuk itu pemilik dana segar yang diikutkan dalam usaha itu akan mendapatkan bagian dari 

hasil keuntungan usaha. Tentu saja ada resikonya, misalnya apabila usaha itu mengalami 

kerugian, maka pemilik dana segar itu pun akan ikut rugi. Modal yang dia benamkan 

barangkali akan hilang. 

Barangkali inilah yang seringkali membuat para pemilik dana segar enggan membenamkan 

uangnya dalam dunia usaha, mereka tidak mau rugi dan maunya untuk terus. Tapi sebenarnya 

bukan hanya pemilik modal yang mengalami kerugian, tetapi pelaksana usaha itu pun juga 

rugi waktu, tenaga dan lainnya. 

Padahal asalkan usaha itu dilakukan dengan cara yang jujur, cerdas dan profesional, tentu 

keuntungan yang didapat dari bagi hasil akan jauh lebih besar. 

1. Definisi Mudharabah: 

1.1. Mudharabah Secara Bahasa 

Istilah mudharabah berasal dari kata 'dharaba'. Arti harfiyahnya adalah memukul. Sehingga 

bentuk 'mudharabah' berarti saling memukul. Namun tentunya bukan itu makna kata 

mudharabah yang dimaksud dalam pengertian ini. 

Sebenarnya kata 'dharaba' dalam bahasa Arab tidak semata-mata berarti memukul, juga bisa 

berarti melakukan perjalanan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran: 

(Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan 

Allah (QS. Al-Muzzammil: 20) 

Lalu apa hubungannya kata dharaba yang berarti berjalan di muka bumi dengan transaksi 

mudharabah dalam masalah perdagangan? 

Jawabnya adalah bahwa isitlah dharaba fil ardhi (berjalan di muka bumi) di masa lalu bagi 

orang Arab adalah bepergian untuk berniaga atau berdagang. Jadi mudharabah bisa berarti 

kerjsama untuk berdagang, di mana satu pihak memiliki modal dan pihak lain yang 

menjalankan usaha dagang itu. 

1.2. Definisi Secara Istilah 

Secara istilah, mudharabah berarti: akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) 

dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang 

diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah (prosentase) yang disepakati 

sebelumnya. 

2.Masyru'iyah 

Para ulamasepakat membolehkan sistem penanaman modal ini. Dasar hukum dari sistem jual 

beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnul Mundzir[5], Ibnu 

Hazm[6], Ibnu Taimiyah[7], dan lainnya. 

Ibnu Hazm mengatakan, “Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah yang kita ketahui –alhamdulillah- kecuali qiradh (mudharabah, -pen). Kami tidak 

mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah 
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ijma yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi SAW, beliau 

mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh” 

Praktek mudharabah sebenarnya sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum diangkap 

menjadi Nabi. Di saat muda beliau pernah berniaga ke negeri Syam dengan modal dari rekan 

bisnisnya, yaitu Khadijah. Khadijah saat itu belum lagi menjadi isteri beliau. 

Berbeda dengan sistem yang dipakai para pedagang arab kebanyakan, di mana mereka 

mengunakan sistem pinjam uang untuk modal dagang, dengan kewajiban membayar bunga, 

yang dilakukan oleh Muhammad SAW dengan Khadijah justru usaha bersama. Kalau untung, 

keuntungannya dibagi bersama dan kalau rugi, kerugiannya ditanggung bersama. 

Khadijah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Muhammad sebagai pelaku usaha 

(mudharib). Tentu sebelumnya ada presentasi yang dapat meyakinkan pemilik modal untuk 

membicarakan bisnis plan, kemungkinan keuntungan serta resiko-resiko. 

Nampaknya sistem itu sangat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kepercayaan 

Khadijah kepada Muhammad telah mengantarkan mereka berdua menjadi sepasang suami 

isteri. 

3. PengelompokanMudharabah:  

Kalau kita lihat dasar pengelompokan, pada dasarnya mudharabah adalah bagian dari syirkah, 

atau usaha bersama. Maka sering juga disebut dengan isilah syirkah muharabah. 

Lalu syirkah yang lain apa saja? 

Pada pangkalnya, syirkah itu ada dua macam, yaitu syirkah hak milik (syirkatul amlak) dan 

syirkah transaksi (syirkatul uqud). 

3.1. Syirkah Hak Milik 

Maksudnya kepemilikan atas suatu harta secara bersama. Seperti pada kasus harta waris yang 

belum dipecah dan dimiliki secara bersama oleh lebih dari seorang ahli waris. 

3.2. Syirkah 'Uqud 

Sesuai namanya, syirkah 'uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik 

seseorang. Dan syirkah mudharabah adalah bagian dari syirkatul Uqud. 

Ada lima jenis syirkah dalam syirkatul uqud yang bisa kita pilih untuk merealisasikan rencana 

bisnis kita secara syariah, yaitu: 

3.2.1 Syirkah 'Inan  
Bentuknya adalahkerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana masing-

masing menyertakan harta (modal) dan sekaligus juga menjadi pengelolanya (tenaga). Dan 

kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. 

Jika mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama berdasarkan 

proporsional modalnya. 

Dalam syirkah inan, harta yang dijadikan modal haruslah riil, bukan hutang dan nilainya harus 

jelas. Jika berbentuk barang, maka harus dikonversi sesuai harga yang disepakati sehinggan 

memiliki nilai yang jelas yang bisa disatukan dengan harta dari pemodal lainnya. 
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Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan. 

Mereka sama-sama berjual beli, menawarkan, menagih pembayaran, mengelola karyawan, dan 

sebagainya. 

Secara teknis menajemen, para pengelola bisa bersepakat untuk membagi job sesuai 

kebutuhan perusahaan dan tentu saja disesuaikan keahlian atau minatnya. Siapa yang menjadi 

CEO, direktur keuangan, pemasaran, produksi, dan lainnya, bisa disepakati bersama, dan 

masing-masing jabatan tersebut mendapatkan tunjangan yang sesuai. 

3.2.2. Syirkah Mudharabah  

Atau juga sering disebut dengan istilahSyirkah Qiradh. Dan inilah yang sedang kita bahas 

dalam judul ini. 

Syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) 

dan pihak pengelola (mudhorib). Pihak pemodal menyerahkanmodalnya dengan akad wakalah 

kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha 

yang menghasilkan keuntungan (profit). 

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian 

bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak 

pemodal. Hal ini karena hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil 

tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang berkata: 

“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka 

sepakati bersama” [Abdurrazak, dalam kitab Al-Jami‟]. 

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan 

profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkanikut mengelola/ bekerja bersama 

pengelolanya. 

Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seizin 

pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal 

perusahaan. 

3.2.3. Syirkah Wujuh  
Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Di 

mana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengelola dan yang memberikan 

modal adalah pemodal. 

Syirkah ini dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari 

pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara kontan. Syirkah wujuh 

dibolehkan menurut syara‟ karena pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah 

abdan yang juga diperbolehkan. 

3.2.4. Syirkah Abdan  
Syirkah abdan merupakan kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan 

tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah. 

3.2.5. Syirkah Mufawadhah  
Syirkah ini merupakan gabungan dari berbagai jenis syirkah, baik Inan, abdan, mudharabah, 

maupun wujuh. 

Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Jadi Bawahan dengan Tugas Menghitungkan Riba, 

Apakah Ikut Berdosa? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  

Yang terhormat Pak Ustadz,  

Saat ini saya bekerja sebagai assisten pribadi keuangan pada seorang atasan yang suka 

meribakan uang seperti: meminjamkan uang dengan bunga, atau meminjamkan uang dengan 

jaminan saham, jual/beli saham (saya ketahui bahwa ini juga riba, ), dan lain lain. Atasan saya 

ini sangat bunga oriented. 

Tugas saya adalah menghitung, menjalankan dan menyarankan mana yang lebih 

menguntungkan terlepas dari halal atau haramnya. 

Yang ingin saya tanyakan adalah: 

1. Apakah saya ikut berdosa karena ikut dalam transaksi tersebut? 

2. apakah gaji yang saya terima halal? 

3. apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini, saya juga sudah berusaha mencari pekerjaan 

lain tapi belum mendapatkannya. 

Terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

Noer Aris 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Benar sekali bahwa seorang yang membantu terlaksananya sebuah transaksi ribawi, maka dia 

pun ikut berdosa dan mendapat laknat dari Allah SWT. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu: 

ًَ ََٚع  ِٗ َٝ اهلُل َػ١ٍَْ َْٛي اهلِل َصٍ َْ َسُع ُِٗا ََٚواِذَث  ِٗ َِ٘ذ٠ْ ََٚؽا  ُٗ ِْٛوٍَ ُِ َٚ ًَ اٌِشَتا  َٓ آِو ََ ٌََؼ  

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan orang lain 

dengan riba, dua saksinya, dan pencatatnya.” (HR Ibnu Hibban no. 1053, Al-Bazzar dalam 

Musnad-nya no. 2016 dan Al-Marwazi dalam As-Sunnah (159-161) dengan sanad hasan) 

Perhatikan hadits ini, ternyata yang dilaknat bukan hanya orang yang mendapat untung dari 

riba karena uangnya dipinjamkan dan mendapat bunga, yang juga dilaknat adalah orang yang 

dirugikan karena harus bayar bunga riba. Bahkan yang jadi saksi termasuk juga yang mencatat 

traksaksi ribawi itu juga kenal laknat. 
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Maka pekerjaan anda itu tidak lepas dari unsur mensukseskan sebuah traksaksi ribawi secara 

langsung. Dan ancaman laknat sudah jelas dan tegas. 

Lalu apa yang bisa anda lakukan? 

Ada banyak jalan dan anda tidak perlu takut Allah SWT berlaku tidak adil sampai 

membiarkan anda mati kelaparan. 

Pertama, pelan-pelan dan dengan cara yang hati-hati, sesekali boleh dong anda ngobrol dengan 

atasan anda itu. Yah diskusi kecil-kecilan tentang keuntungan dan kerugian sistem riba. Tentu 

saja kaitannya dengan masalah halal dan haramnya. 

Tai saran kami, sebaiknya anda tidak berlagak jadi ustadz yang paling alim, lalu main tembak 

bahwa semua itu riba dan haram. Pasti atasan anda langsung bilang, "Kamu saya pecat." 

Proses mengubah cara pandang seseorang yang sudah gila riba memang alot pastinya. 

Mungkin masih lebih mudah menghentikan kebiasaan seorang pencandu rokok. Sebab 

pecandu rokok bisa berhenti merokok kalau sudah masuk ruang ICU lantaran jantungnya tidak 

berfungsi akibat 200 racun ganas di tiap batang rokoknya. 

Sedangkan orang yang melakukanriba, apalagi dapat untung dari riba, tentu tidak ada bentuk 

pisik yang bisa membuatnya kapok, kecuali hidayah dari Allah. 

Nah, pada unsur hidayah inilah sebenarnya anda punya peran. Yang kasih hidayah tentunya 

Allah SWT, tapi tidak salah bila atas wasilah anda, hidayah itu bisa turun dan menjadi sebab. 

Kedua, tentu saja resiko anda dipecat karena dianggap sudah tidak kooperatif lagi tentang bos 

anda pasti ada. Karena itu, menurut pandangan kami, pandang dunia ini dengan luas. 

Siapa tahu kalau suatu ketika anda dipecat, justru menjadi salah satu sebab anda bisa 

mendapat pekerjaan baru yang lebih berkah, aman, sesuai syariah dan Islami. Siapa sih orang 

yang tidak menolak kalau dapat rejeki yang halalan thayiiban? 

Maka selain tawakkal kepada Allah SWT, ada baiknya anda sudah mulai cari-cari peluang 

untuk pindah kerja. Niat di hati saja sudah merupakan ibadah, karena niatnya memang mulia, 

yaitu mau mendapatkan nafkah yang halal. Apalagi kalau niat itu direalisasikan secara baik 

dan berkualitas. 

Sementara ini, selama anda belum dapat peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, 

banyak ulama yang memberikan kemudahan untuk kasus seperti anda ini, yaitu lewat pintu 

dharurat. 

Maksudnya, bila anda yang belum punya pekerjaan selain pekerjaan anda sekarang ini, 

lalutiba-tiba anda risain, anak isteri anda mau makan apa? Tentu ini madharat buat anda 

sekeluarga. Tawakkal ya tawakkal, tapi bukan berarti tidak ada usaha serius dulu. 

Setidaknya sekarang ini anda pasang niat untuk keluar, sekalian juga cari-cari peluang, tapi 

jangan lupa ajakan dan dakwah kepada atasan juga perlu dilakukan utnuk berhenti dari riba. 

Siapa tahu Allah SWT mendengar dakwah anda dan diturunkan hidayah kepada atasan anda, 

kemudian dia sadar dan berhenti dari riba, dan anda dinaikkan gajinya? Siapa yang tahu, kan? 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Dapat Fee dari Penjual 

Halalkah jika kita mendapatkan fee dari barang yang kita beli untuk kantor sebagai imbalan 

dari sales mereka? (Kita tidak mengganti harga dan tidak mengurangi diskon yang diberikan 

oleh Sales ke Kantor) 

Stawakal 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Semua kasus yang terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk 

keperluan kantornya, akan bergantung hukumnya dengan aturan yang berlaku di kantor itu. 

Kalau tata aturan purchasing di kantor itu membenarkannya, tentu saja fee itu halal hukumnya. 

Sebaliknya kalau tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran, otomatis hukum fee itu 

haram. 

Ada beberapa kantor atau instansi yang punya aturan ketat, sehingga karyawan dilarang untuk 

melakukan jual beli atas nama kantor dan mendapatkan imbalan tertentu. Biasanya hal-hal 

seperti itu akan tertuang dalam peraturan, atau tata tertib perusahaan. Bahkan terkadang juga 

tertuang di dalam SOP. 

Maka jawabannya akan terpulang kepada tata aturan yang berlaku di kantor anda. Mungki 

anda bisa tanyakan kepada atasan langsung, atau boleh juga anda sampaikan ke pihak direksi. 

Biar nanti mereka yang menetapkan. 

Sebab status anda kan pegawai di kantor itu. Sedangkan yang melakukan jual beli itu 

sebenarnya bukan anda, tetapi kantor anda. Sebagai pelaksana atau wakil, maka anda tidak 

dibenarkan mendapatkan sesuatu bila tanpa sepengetahuan kantor. Karena dalam hal ini anda 

adalah wakil yang ditunjuk oleh kantor. 

Akan tetapi ceritanya akan lain bila kantor anda memberikan wewenang kepada anda untuk 

menjadi semacam penghubung. Di mana anda memang dibenarkan untuk mendapat fee. Istilah 

yang sering digunakan oleh para ulama dalam bahasa Arab adalah simsar. Kita sering 

menyebutnya sebagai broker, perantara atau makelar. Dan sebagai simsar, tentu praktek 

menerima keuntungan boleh saja terjadi, bahkan fee itu bolah saja diterima dari kedua belah 

pihak. 

Syaratnya satu saja, ada izin dan wewenang dari kedua belah pihak. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 

 

 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
132 
 

 

 

Haramkah Laba yang Saya Peroleh? 

Assalaamu'alaikum wr wb 

Langsung aja ustadz! Si A dan si B pergi ke sebuah toko, membeli TV untuk si B, tetapi yang 

bayar si A, dan si A mengambil laba dari TV tersebut 20% dari B atas dasar kesepakatan 

bersama. Ribakah apayang di lakukan oleh si A tersebut? 

Farid 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, akadnya bisa dijadikan akad yang 

haram, tapi bisa juga jadi akad yang halal. Walau pun 'jatuhnya' itu itu juga, tapi karena 

akadnya beda, hukumnya akan jadi berbeda juga. 

Ibarat hubungan seksual laki-laki dan perempuan, mungkin secara teknisnya sama saja. Tapi 

hukumnya bisa halal dan bisa juga haram. Tergantung akadnya. Kalau akadnya akad nikah, 

maka hukumnya halal. Tapi kalau akadnya 'jual beli kenikmatan', hukumnya jelas haram. 

Jadi halal atau haram itu bukan dilihat dari teknisnya, tapi dilihat dari akadnya. 

Dalam contoh kasus yang anda sebutkan, juga berlaku hal yang demikian. Transaksi itu bisa 

halal dan bisa juga menjadi haram. 

1. Transaksi Yang Haram 

Transaksi yang haram adalah bila akadnya si B pinjam uang kepada A, dengan nilai seharga 

TV itu. Lalu A meminjamkan uang kepada B dan dibayarkan langsung kepada toko TV itu. 

Dan karena judulnya pinjam uang, A mengenakan bunga sebesar 20% dari nilai pinjaman. 

Pasti anda bisa menilai sendiri, bahwa akad seperti ini jelas akad yang haram. Karena adanya 

pembungaan uang alias riba. 

2. Transaksi Yang Halal 

Dengan nilai nominal yang sama, dan juga keuntungan yang sama, A dan B bisa saja 

melakukan akad keuangan dengan cara yang halal dan diberkahi. Judulnya harus diganti, 

bukan pinjam uang tapi jual beli yang halal dan mennguntungkan. 

Maka akadnya harus dua kali. Pertama akad A membeli TV. Sehingga TV itu kemudian 

menjadi milik A. Setelah itu baru kemudian A menjual TV itu kepada B. Sebagai pedagang, 

tentu saja A boleh mengambil keuntungan dari penjualannya. 

Dan keuntungan dari penjualan itu jelas bukan riba. Sangat besar beda antara keduanya. 

Walau pun di A tetap untuk 20%, tapi akadnya bukan pinjam uang. Akadnya adalah akad jual 

beli yang dihalalkan dalam syariah. 
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Bahkan dalam teknisnya, A dan B tidak harus berangkat ke toko bersama. Cukup B saja yang 

berangkat ke toko. Tapi yang beli TV itu tetap A. Akadnya dalam hal ini adalah A titip uang 

kepada B untuk membelikan TV buat A. B dalam hal ini menjadi wakil A. Akadnya akad 

taukil (mewakilkan). 

Setelah TV di tangan B, B bisa langsung membawa pulang TV itu, tanpa harus diserahkan 

kepada A. Toh yang namanya jual beli tidak harus diserahkan di depan hidung orangnya. Tapi 

yang pasti TV itu belum lagi menjadi milik B. TV itu masih milik A. 

Kemudian barulah B membeli TV itu dari A dengan harga yang sudah disepakati bersama. 

Sehingga keberadaan TV di rumah B berubah status, dari yang awalnya hanya barang titipan, 

kemudian berubah menjadi hak milik. Ditandai dengan telah sempurnanya traksaksi antara 

keduanya. 

Bagaimana? Mudah, kan? 

Syariah Islam itu mudah, ringan, dan merupakan solusi. Tapi akan jadi bumerang yang berat, 

sulit, rumit dan bikin susah, kalau kurang dipahami secara mendalam. 

Jadi? 

Belajar syariah yang serius, jangan cuma sekilas-sekilas saja. Karena syariah Islam adalah 

ilmu yang enak dipahami dan... perlu! 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ribakah yang Saya Bayar? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Pak Ustad,  

Saya membeli sebuah kios disuatu pertokoan yang sedang dibangun dan akan selesai dalam 

beberapa bulan lagi. 

Penjual memberi harga (misalnya) Rp 100.000, - Pembayarannya boleh dicicil selama sekian 

waktu. Namun bila saya bermaksud membayar kontan, maka diberi potongan 10%. 

Pertanyaan saya: 

Apakah jual-beli bangunan yang belum jadisama denganjual-beli 'IJON'? (maaf kalau salah 

istilah, maksud saya seperti membeli buah/padi yang belum panen) 

Dan apakah jual-beli ini mengandung unsur riba? Apabila hal ini dilarang agama, apa yang 

harussaya lakukan apabila sudah terlanjurmembayar dengan memilih cara mencicil? 

Mohon penjelasan P'Ustad. Jazakumullah Khairan Katsirah. 

Wass.Wr.Wb 

SL 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kalau Anda bertanya apakah sistem ini dinamakan IJON atau bukan, wah terus terang kami 

tidak tahu. Sebab istilah IJON itu istilah yang tidak baku. Dan dalam sistem syariah Islam, kita 

tidak mengenal istilah itu. 

Tapi kalau pertanyaannya, apakah cara demikian boleh dan halal, maka barulah kami akan 

jawab. Tapi sebelumnya, perkenankan kami membuat beberapa perbandingan terlebih dahulu. 

Kehalalan Mencicil Harga 

Mencicil harga suatu benda yang dibeli hukumnya jelas boleh. Sebab yang namanya akad jual 

beli itu tetap sah meski pembayaran belum langsung lunas. Pembayaran boleh dilakukan tunai, 

dan juga boleh dilakukan secara angsuran alias cicilan. 

Dan dalam beberapa bentuk akad transaksi, pembayaran dalam bentuk cicilan memang sangat 

mutlak dan penting. Bahkan terkadang justru untuk kepentingan pihak penjual sendiri. 

Yang penting ketika akad, pilihan untuk membayar tunai atau cicilan, harus sudah dijatuhkan. 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam sistem akadnya. 

Kehalalan Menjual Dengan Harga Berbeda 

Di sisi lain, hukum Islam juga membolehkan penjualan harga barang yang berbeda-beda untuk 

tiap waktu. Kadang harga tinggi, tapi kadang harga turun. 

Dan urusan menaikkan atau menurunkan harga ini adalah hak pedagang. Dan selama 

pembelinya rela dan sepakat dengan harga yang ditawarkan pedagang, sehingga timbul 

kesepakatan harga yang disebut dengan istilah 'an-taradhin', dari kedua belah pihak, maka 

akad itu halal. 

Perbandingannya begini, misalnya Anda menjual bahan kebutuhan pokok. Tentu harga itu 

akan berbeda tiap harinya. Kadang naik dan kadang turun. Apalagi menjelang liburan Idul 

Fitri, biasanya harga-harga kebutuhan pokok bergerak naik. 

Harga Total Cicilan Lebih Tinggi 

Dari dua kehalalan di atas, maka juga dibolehkan untuk menggabungkan keduanya. 

Dihalalkan untuk membedakan nilai harga jual antara bila pembayaran dilakukan kontan dan 

pembayaran dilakukaan dengan cara cicilan. 

Asalkan dengan satu syarat, yaitu nilai total harga hatus ditetapkan di awal dan tidak boleh 

berubah lagi. Anda harus memilih satu dari dua pilihan harga pembayaran, dan otomatis juga 

harus memilih salah satu cara, apakah mau tunai atau mau cicilan. 

Dalam pembelian kios Anda tadi, ada dua penawaran yang harus anda pilih salah satunya. 

Pilihan pertama, harganya 100 ribu, pembayarannya boleh dicicil beberapa kali, hingga 

nilainya mencapai 100 ribu. 



http://www.eramuslim.com  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa                                                          
135 
 

Lalu ada pilihan kedua yang harganya 90 ribu, tapi syaratnya harus dibayar tunai di awal. 

Berarti hemat 10% persen seperti yang anda sebutkan. 

Maka akad jual beli ini halal hukumnya, selama Anda menetapan salah satu pilihan. Dan 

selama anda menghindari terjadinya riba. Riba bisa terjadi seandainya nilai harga beli kios itu 

semakin bertambah terus kalau tidak lunas-lunas. Pada saat itu yang terjadi adalah riba yang 

diharamkan Allah SWT. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ambil Keuntungan Dalam Transaksi 

Assallamu'alaikum,  

Pak Ustadz, saya bekerja di perusahaan swasta posisi sebagai Purchasing jika saya 

bertransaksi dengan supplier misal harga dari supplier Rp1000 kemudian kita tawar akhirnya 

harga menjadi Rp900 

Kemudian Rp100 nya saya ambil sebagai komisi saya tetapi perusahaan saya tidak tau. 

tahunya harganya Rp1000 jika demikian bagaimana menurut syariah Islam tentang haram/ 

halal. 

Jika hal, tersebut emang tidak boleh, Semoga Alloh mengampuni dosa-dosa saya selama ini, 

Amin ya robbal 'allamin. 

Wassalam 

Itnu 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebenarnya masalah anda cuma satu saja, yaitu anda menjadi orang yang dipercaya oleh 

perusahaan untuk melakukan pembelian, namun anda tidak terbuka dalam masalah harga. 

Padahal atas semua jerih payah yang telah anda lakukan itu, perusahaan sudah memberikan 

anda jatah gaji. Dan semua tenaga anda sudah dipenuhi oleh perusahaan. 

Maka logikanya, sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk membelajakan uang oleh suatu 

pihak, alangkah indahnya bila kepercayaan itu dibalas dengan kejujuran dari pihak anda. 

Sebab di zaman sekarang ini yang penuh dengan tipu daya, mencari orang jujur memang 

langka, kalau tidak mau dibilang tidak ada lagi. Dan kami maklum kalau kejadian seperti ini 

juga menimpa diri anda. 

Bukan apa-apa, karena hampir semua orang saat ini melakukannya. Dan pandangan 

masyarakat nyaris ikut membenarkannya. Malah kalau bagian purchasing seperti anda tidak 

dapat uang komisi dari klien, kok rasanya ada yang aneh. 

Pandangan Hukum 

Secara hukum syariah, tindakan anda itu bisa saja dibenarkan, seandainya ada beberapa syarat 

yang terpenuhi. 
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Misalnya perusahaan memberikan peluang anda merangkap menjadi simsar. Hal ini juga 

pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. 

ِٗ ُأْضِذ١ًَح ُٖ ِد٠َٕاًسا ٠َْؾَرِشٞ ِت َٟ َأْػَطا َْ َإٌَِث ِٟ َأ ََٚج اٌَْثاِسِل ْٓ ُػْش ََٚػ ْٚ َؽاًج , ِٓ ,َأ َّا ِتِذ٠َٕاٍس ,َفاْؽَرَشٜ َؽاَذ١ْ ُ٘ َِٚد٠َٕاٍس ,َفَثاَع ِاْدَذا ُٖ ِتَؾاٍج   ,َفَؤَذا

ِٗ ُٗ ِتاٌَْثَشَوِح ِفٟ َت١ِْؼ َٟ ,َفَذَػا ٌَ َّْغُح ِاٌَا إٌََغاِئ ٌَْخ ُٖ َا َٚا ِٗ َس ْٛ ِاْؽَرَشٜ ُذَشاًتا ٌََشِتَخ ِف١ ٌَ َْ  َفَىا

Dari Urwah Al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya uang satu dinar untuk membeli hewan 

qurban atau kambing. Namun dengan uang itu dia berhasil membeli dua ekor kambing. Yang 

satu kemudian dijualnya dengan harga 1 dinar. Sehingga beliau kembali kepada Rasulullah 

SAW dengan seekor kambing dan uang 1 dinar. Maka Rasulullah SAW mendoakanya dengan 

keberkahan dalam jual belinya. Memang bahkan seandainya dia menjual abu (tanah), 

pastilah dia dapat untung. (HR Khamsah kecuali An-Nasa'i). 

Dalam banyak syarah hadits, para ulama menyebutkan bahwa uang 1 dinar itu menjadi hak si 

Urwah. Karena memang dia yang telah berjasa dengan segala kemampuannya menjalankan 

uang itu hingga mendapat keuntungan. Dan di sisi lain, Rasulullah SAW pun tidak dirugikan 

sedikit pun. 

Namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa Urwah tetap melaksanakan open managemen 

kepada Rasulullah SAW sebagai pemilik modal, atau sebagai pihak yang punya uang. 

Berbeda dengan apa yang kebanyakan orang lakukan sekarang ini, boleh jadi perusahaan tidak 

tahu menahu uangnya diapakan. Tetapi memang menjadi dilematis, karena biasanya kalau pun 

karyawannya mampu membeli barang dengan harga yang lumayan bersaing, justru di 

karyawan tersebut tidak dapat apa-apa. 

Jadi pada akhirnya terjadi konflik kepentingan, antara perusahaan dengan para employe-nya. 

Di satu sisi perusahaan menunut para karyawan berlaku jujur, tapi terkadang perusahaan pun 

tidak mau tahu dan tidak bisa menghargai jasa dan kemampuan karyawannya. 

Sehingga pada akhirnya, siapa cepat siapa dapat. Siapa menipu siapa, siapa menyikat haknya 

siapa. 

Kunci dari masalah ini adalah justru dari pihak manajemen sendiri. Kalau kultur kejujuran 

sudah ditanamkan dan diberi contoh langsung oleh atasan kepada bawahan, maka sudah bisa 

dipastikan bahwa bawahan akan menjadi jujur. 

Tapi kalau atasannya sama tidak jujurnya, jangan diharap bawahannya akan jujur juga. 

Selain itu, sering munculnya tindakan kurang jujur oleh karyawan diakibatkan kurang adilnya 

perusahaan kepada karyawan. Sehingga hubungan yang dibangun adalah bagaimana caranya 

'nyikat' duit perusahaan. 

Kalau kita lihat bagamana Urwah bermuamalah dengan Rasulullah SAW pada hadits di atas, 

maka kita bisa lihat bahwa hubungan bisnis antara keduanya berlangsung dengan harminis, 

jujur dan saling percaya. Kultur itulah yang sekarang ini tidak kita miliki. Sayang sekali 

memang. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Penghasilan dari Membuat Sertifikat Pelatihan Palsu 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Ustadz yang saya hormati 

Saya ada 2 pertanyaan. 

1. saya punya teman yang menjadi makelar pembuatan sertifikat pelatihan tanpa harus 

mengikuti pelatihan atau tes terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, halalkah uang yang 

diterima dari hasil pembuatan sertifikat tersebut? 

2. Apa yang harus saya lakukan jika sayadiberikan uang yang belum jelas/syubhat tanpa 

menyinggung perasaan orang yang memberi uang itu? 

HY 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Yang jelas pembuatan sertifikat pelatihan palsu adalah sebuah bentuk kebohongan publik. Dan 

kebohongan adalah penipuan. Kalau kebohongan itu terkait dengan dengan masalah harta, 

maka tentunya hukum harta itu menjadi haram untuk dimakan. 

Sertikifkat seharusnya dibuat berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Dan orang yang tidak 

ikut dalam kegiatan itu tentu tidak berhak memiliki sertifikat. Apalagi kalau kegiatan itu 

sendiri tidak pernah diselenggarakan, lalu tiba-tiba dibuat sertifikat palsu alias bohong-

bohongan, maka tentu hukumnya tidak bisa dibenarkan. 

Allah SWT telah berfirman: 

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman 

kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta. (QS. An-Nahl:105) 

Rasulullah SAW telah bersabda: 

ٙذٞ  ىزب ٠ بْ اٌ ىزب ف ُ ٚاٌ او ٍُ ا٠ ع ٚ ١ٗ ٍ ٍٝ اهلل ػ ص عٛي اهلل  اي س اي: ل ثذ اهلل ل ً ػ ٟ ٚائ ػٓ أت

ٕذ اهلل  رة ػ ى رٝ ٠ ىزب د رذشٜ اٌ ىزب ٠ٚ ١ شجً ٌ ٕاس, ٚاْ اٌ ٝ اٌ ٙذٞ اٌ فجٛس ٠ فجٛس, ٚاْ اٌ ٝ اٌ اٌ

رذشٜ  صذق ٠ٚ ١ شجً ٌ ٕح, ٚاْ اٌ ج ٝ اٌ ٙذٞ اٌ ثش ٠ ش, ٚاٌ صذق ت بْ اٌ صذق ف اٌ ىُ ت ١ ٍ ا, ٚػ زات و

ما صذ٠ ٕذ اهلل  رة ػ ى رٝ ٠ صذق د  اٌ

Jauhilah oleh kami dari berbohong, karena kebohongan itu membawa kepada kefasikan. Dan 

kefasikan itu membawa ke neraka. Dan seorang melakukan kebohongan dan membiasakan 

berbohong sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pembohong (HR Abu Daud kitabul Adab) 

Ketidak-halalan Rezeki 

Kalau teman anda itu semata-mata mempunyai penghasilan dari menipu dengan cara membuat 

sertifikat palsu, maka tentu saja rezeki yang dimakannya itu tidak halal. Dan rezeki yang tidak 

halal itu akan punya resiko turunan yang kadang tidak terduga. 
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Namanya rezeki yang tidak halal, kalau tiba-tiba mengakibatkan kesialan, apes, atau malah 

kebangkrutan, tentu sudah resiko. Istilahnya adalah uang panas, maka dipakai untuk keperluan 

apapun, tetap akan menjadi panas, alias bikin masalah. 

Kesialan yang akan didapat itu bisa banyak bentuknya. Misalnya, kalau bukan dirinya, bisa 

saja ada anggota keluarga yang terkena kanker, stroke, kecelakaan yang merenggut nyawa dan 

seterusnya. 

Kekayaan yang didapat dari jalan tidak halal itu bisa saja tiba-tiba amblas dilahap si jago 

merah, atau kebanjiran atau dirampok kawanan penjahat. 

Yang pasti, harta yang tidak halal itu akan menolak doa yang dipanjatkan. Tidak ada 

kemalangan yang lebih malang dari doa yang ditolak. 

Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, 

rambutnya kusut lagi berdebu. Orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit 

seraya berdo'a, "Ya Tuhanku.. Ya Tuhanku.." Sedangkan makanannya haram, minumannya 

haram, dan baju yang dipakainya dari hasil yang haram. Maka bagaimana mungkin do'anya 

akan dikabulkan?" (HR Muslim). 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Mau Kerjasama dengan MCDonalds 

Asswrwb Ustad yang dirahmati Allah SWT 

Saya punya keraguan yang luar biasa... 

Saya akan bekerjasama dengan perusahaan mcdonalds indonesia (yang notabenenya 

perusahaan payung zionis yahudi terlaknat) secara permanen (kontrak kerja). (sekarang sedang 

berjalan triall/uji coba) 

Kerjasamanya adalah saya membeli minyak jelantah mcdonalds dan saya akan distribusikan 

untuk kebutuhan pabrik biodiesel (berhubung saya adalah konsultan pembuatan pabrik 

biodiesel). 

Keuangan akan saya bayarkan langsung ke mcdonalds. (tanpa saya tahu persis apakah masuk 

dalam keuntungan mcdonalds dan membayarkan juga untuk royaltinya ke zionis yahudi) 

Terakhir ini saya makin ragu.. apakah ini benar dan di benarkan karena awalnya saya berharap 

bisa memperkecil penggunaaan minyak jelantah oleh pedagang-pedagang gorengan atau 

pabrik-pabrik rumahan. 

Tolong sarannya ustad... 

Haruskah saya akhiri embrio kerjasama ini. 

Jzklh khairon katsiro. 

Rizal 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Masalah kerjasama Anda ini memang agak kompleks. Karena ada beberapa pertimbangan 

penting yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan. Misalnya, tentang pemboikotan 

untuk mengkonsumsi produk perusahaan yang notabene membantu yahudi. 

Pemboikotan itu memang perlu dilakukan, mengingat beberapa perusahaan multinational itu 

nyata jelas telah menyumbangkan dari sebagian keuntungannya untuk membantu yahudi di 

Palestina untuk membunuh rakyat Palestina. 

Maka bermuamalah dengan perusahaan semacam Mc Donald menjadi sesuatu yang harus 

dihindari. Baik sekedar membeli produknya, sampai kepada bentuk kerjasama-kerjasama yang 

lain. 

Setidaknya, kalau kita tanya sebagian kalangan soal ini, pasti jawabannya haram dan tidak 

boleh. Sebab dalam pandangan mereka, sekali haram tetap haram. Dan sikap seperti ini 

banyak didukung banyak pihak, termasuk pada da'i kita sendiri. 

Muamalah Pada Dasarnya Halal 

Lalu bagaimana pandangan ilmu fiqih sendiri tentang hukum bermuamalah dengan yahudi? 

Kalau kita merujuk kepada hukum dasar mumalah dalam fiqih, sebenarnya tidak ada dalil 

khusus untuk mengharamkan kita bermuamalah dengan orang kafir. Rukun jual beli hanya 

mengharuskan adanya kedua belah pihak dan kesepakatan antara keduanya dalam bentuk ijab 

kabul. Penjual dan pembeli tidak disyaratkan harus satu agama. 

Secara Sirah Nabawiyah, kita juga mendapatkan realita bahwa beliau seringkali bermuamalah 

dengan orang-orang tidak seakidah, bahkan dengan lawan-awannya. 

Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasululah SAW pernah ikut pamannya, Abu Thalib, pergi 

berniaga ke Syam, berdagang dengan partner orang-orang ahli kitab yang notabene adalah 

orang-orang Yahudi. 

Di masa dewasa, dengan bekerjasama dengan Khadijah radhiyallahu 'anha, kembali beliau 

berangkat berniaga ke Syam, lagi-lagi bermuamalah dengan para yahudi. 

Ketika Rasulullah SAW sendiri diperangi di Makkah, beliau tetap bermuamalah dengan jujur 

dan baik dengan kafir Quraisy. Walaupun orang-orang kafir Quraisy itu nyata-nyata 

mengintimidasi, bahkan membunuh para shahabat beliau. Malahan, yang melakukan 

pemboikotan justru orang kafir, di mana Rasulullah SAW bersama Bani Hasyim dikucilkan di 

Syi'ib Ali, selama 3 tahun. 

Namun Rasulullah SAW tetap bermuamalah terus secara ekonomi dengan musuh-musuhnya. 

Sebab biar bagaimana pun Rasulullah SAW tidak mungkin hidup tanpa bermuamalah secara 

ekonomi. 

Bahkan salah satu sebab agak terlambatnya beliau SAW berangkat hijrah, justru karena beliau 

masih sibuk mengembalikan barang titipan (rahn) milik orang-orang kafir. 

Ketika sudah berada di Madinah, Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan tetangganya 

yang yahudi. Beliau sering kedapatan menggadaikan baju perangnya kepada yahudi 

tetangganya, hanya karena dapurnya tidak ada bahan yang bisa dimasak. Padahal yahudi itu 

musuh dan biang kerok. 

Kenapa Haram? 
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Lalu Anda akan bertanya, kalau memang Rasulullah SAW bermuamalah walau pun dengan 

orang kafir yahudi yang laknatullah itu, lalu mengapa sekarang ini ada sebagian ulama yang 

memboikot kita bermuamalah dengan mereka? 

Jawabnya, pertimbangan masalah itu bukan semata hukum fiqih, melainkan terkait juga 

dengan masalah politis. Walau secara fiqih memang halal, namun secara politis dianggap tidak 

menguntungkan, bahkan sangat merugikan. 

Kenyataannya memang industri yahudi begitu banyak bercokol di negeri muslim. Bahkan apa 

pun yang kita pakai di badan, mulai dari celana dalam, peniti, celana, kemeja, jam tangan, air 

minum sampai kendaraan yang kita naiki, jelas-jelas produk musuh-musuh Islam. 

Satu hal lagi yang mungkin kurang kita sadari, bukankah negara kita ini dibiayai oleh 

pinjaman hutang dari para yahudi? Kalau tidak ada uang riba (baca: renten) dari para 

cecunguk yahudi itu, yang sudah pasti kita tidak akan menikmati listrik, air, sekolah, jalan, 

sarana transportasi dan lainnya. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu semata-mata 

hasil pinjaman luar negeri yang notabene adalah yahudi. 

Jadi kalau kita memboikot Mc Donnald, tentu sebelumnya kita juga harus memboikot diri dari 

menikmati listrik sehari-hari, karena listrik kita itu dibiayai dengan uang negara yang nota 

bene dipinjam dari para yahudi. 

Dan handphone kesayangan milik kita, perlu segera kita buang ke tong sampah, kita ganti 

dengan kaleng bekas susu pakai benang. 

Kenapa? 

Karena di bidang seluler, nyaris hampir semua (walau tidak 100%), mulai dari pabrikannya 

sampai ke operatornya juga berujung kepada milik yahudi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pihak 

yang paling banyak menangguk untung dari bisnis seluler di negeri kita, tidak jauh-jauh dari 

pihak yahudi dan sejenisnya. 

Ini kalau kita mau konsekuen dengan sikap yang kita ambil, yaitu kita boikot total apa pun 

yang ada bau-bau yahudinya. 

Dan yang paling penting, jamaah haji kita tidak boleh berangkat ke Baitullah, karena pesawat-

pesawat yang mereka tumpangi tidak lain adalah buatan para yahudi. Jamaah haji kita minta 

naik kapal Phinisi saja, yang nyata-nyata buatan nenek moyang kita sendiri. 

Sekarang bola kembali di tangan Anda. Kalau Anda lagi bingung mau bermuamalah dengan 

Mc Donnald, ya itu wajar sekali. Sebab Anda berada di tengah-tengah dua pandangan yang 

sudutnya berbeda 180 derajat. 

Yang kami ketengahkan adalah beberapa bahan untuk anda analisa sendiri. Yang pasti, 

keharaman bermuamalah dengan yahudi dan sekutunya, tidak berdasarkan pertimbangan fiqih 

muamalah. Yang lebih dominan justru pertimbangan politisnya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Dinar - Dirham Siapa yang Berhak? 

Assalamualaykum wr.wb 
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Ustadz yang dimuliakan Alloh swt, sudilah kiranya menjawab pertanyaan saya. Saya sering 

membaca buku, artikel tentang dinar - dirham, bahkan sering mendapatkan ajakan-ajakan baik 

media cetak ataupun elektronik untuk kembali menggunakan dinar-dirham, dan bahkan 

sekarang tumbuh tempat penukaran dinar-dirham, waqala-waqala, dan sebagainya yang 

memang sejak lama ada. 

Menurut saya itu perkembangan yang menggembirakan, namun sebagai orang awam saya 

(mungin saya saja) merasa ada 'gesekan' antar 'penyedia' dinar-dirham yang tercermin dari 

artikel yang ditulis para 'penyedia' tersebut. (Tanpa menyebut pihaknya). Ada 2 kubu yang 

menggunakan standar yang berbeda. 

Pertanyaan saya: 

1. saya dan kami yang awam jadi bingung sebenarnya bagaimana pengelolaan dinar-dirham 

sebenarnya? 

2. mungkin tepatnya ini untuk 'penyedia' tapi mudah-mudahan ustad sudi menjawabnya, 

jangan-jangan dinaryangkami beli di 'penyedia' yang satu ketika akan ditukarkan tidak 

diterima oleh pihak yang lain, begitu sebaliknya, apakah seperti itu? 

3. pertanyaan orang awam: siapakah 'penyedia' yang paling syar'i? 

Terima kasih. 

FS 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Sebenarnya kami juga tidak paham, apa sebab adanya ketidak-samaan pendapat antara para 

penyedia dinar dan dirham itu. Sebab kalau mengacu kepada asal muasalnya, pada dasarnya 

logam dinar dan dirham itu tidak butuh penyedia. 

Karena yang disebut dengan dinar itu pada hakikatnya adalah logam emas biasa, hanya saja 

ukuran beratnya dikemas sedemikian rupa hingga sama dan standar 

Kalau ditanya siapa yang berhak untuk menyediakannya, maka jawabnya adalah Allah 

subhanahu wata'la. Bukan siapa-siapa. Tugas penyedia itu sederhana sekali, yaitu membuat 

emas itu menjadi seberat ukuran yang standar, biar mudah dijadikan alat tukar. 

Allah SWTadalah Pencipta emas dan perak. Kedua unsur itu memang sudah terdapat di alam 

ini, telah disediakan oleh Allah. Bahkan jauh sebelum manusia diciptakan. 

Dan emas serta perak telah ditetapkan oleh Sang Pencipta sebagai bagian dari harta benda 

milik manusia, di mana manusia memang cenderung kepada keduanya. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, 

anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali 

yang baik. (QS. Ali Imran: 14) 

Ukuran Standar Nilai 

Kalau kita kembalikan kepada hakikat dan apa yang terjadi di masa lalu dalam hal penggunaan 

mata uang emas, sebenarnya yang jadi ukuran atas nilai emas itu adalah beratnya (massa). 
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Bukan tulisan yang ukirkan di atasnya. Mau ditulis angka berapa pun, tidak ada pengaruhnya. 

Karena yang diukur adalah beratnya. 

Biasanya ukuran berat di masa kita sekarang ini menggunakan satuan gram. Sedangkan di 

masa Nabi SAW atau pun masa sebelumnya, ukurannya satuan yang digunakan memang 

bukan gram, tapi dinar dan dirham. Nilai uang satu dinar adalah emas seberat sekian gram. 

Ketika para ahli fiqih di masa sekarang mengukurnya, ternyata berat uang satu dinar emas di 

masa Rasulullah SAW itu setara dengan 4, 25 gram. 

Kalau melihat betapa sederhananya sistem uang atau alat tukar, pada dasarnya kita tidak perlu 

banyak ribut. Sebab sebenarnya dengan digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar, kita 

pun tidak terlalu butuh para penyedia. 

Juga tidak ada kaitannya dengan apakah uang itu diakui atau tidak oleh si para penyedia. 

Sebab yang namanya emas dan perak sudah pasti laku di mana pun di muka bumi ini. 

Bahkan salah seorang dosen sejarah kami bercerita, bahwa di masa lalu setiap orang bisa saja 

mencetak koin emas sendiri. Dan bisa saja menggambarinya dengan wajah dirinya. Bentuknya 

mau bundar, kotak atau malah bolong di tengah, tidak ada bedanya. Toh yang jadi ukuran 

hanya beratnya, selain tentu saja keaslian emas itu sendiri. 

Alhasil, para penyedia koin dinar dan dirham mau ribut-ribut, kita tidak usah pusing. 

Pokoknya yang disediakan itu memang benar-benar asli benda yang namanya emas atau 

perak, itu saja. 

Di Akhirat Tetap Bertemu Emas 

Tentang betapa emas itu tersedia di dunia ini, kami kita sudah tidak perlu dipermasalahkan 

lagi. Dan seluruh peradaban manusia sepakat, tanpa harus bermusyawarah, bahwa logam 

mulia yang bisa dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. 

Bahkan emas itu tetap akan kita jumpai nanti di akhirat. Baik di surga atau pun di neraka. 

Allah seringkali mengiming-imingi umat manusia dengan emas di surga nanti. Silahkan simak 

ayat-ayat berikut ini: 

Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan 

pakaian mereka adalah sutera. (QS. Al-Hajj: 23) 

Surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-

gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera. (QS. 

Faathir: 33) 

Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu 

terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap mata dan kamu kekal di 

dalamnya."(QS. Az-Zukhruf: 71) 

Selain di surga, ternyata penduduk neraka jahannam, kita masih juga bertemu dengan emas. 

Hanya emas di dalam jahannam itu bukan untuk dinikmati, melainkan justru untuk menyiksa 

tubuh-tubuh mereka. Emas itu dipanaskan hingga dapat menggosongkan kulit, kemudian 

ditempelkan di dahi dan punggung para penghuni jahannam itu. 

Kita bisa bayangkan, bagai sapi-sapi yang distempel dengan besi panas, untuk menandainya. 

Siksaan dengan emas panas itu buat orang kaya yang pelit. Naudzubillahi min dzalik. 
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Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi 

mereka, lambung dan punggung mereka kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu 

simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu." (QS. At-

Taubah: 35) 

Dan jangan bertanya, nanti yang menjadi penyedia emas di neraka dan surga itu siapa ya. Ya 

sudah jelas Allah SWT lah. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 


